
               РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 02/989 48 66 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБЕН 

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ 

 

 

 

 

А    К    Т 

 

за резултати от извършена планова  проверка 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА ПЕРНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Основание на проверката – чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2015 г. и Заповед № ПП-

01-73/24.09.2015 г.  на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-73/24.09.2015 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Иван Тенчев и Соня Стайкова. 

 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата и Окръжния следствен отдел, както и приключването им в 

установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в 

прокуратурата и констатиране на противоречива практика. 

 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2013 г. и 2014 г. на Окръжна прокуратура – 

Перник; изискване и предоставяне от Окръжна прокуратура на справки, 

относно: организацията на административната дейност на прокуратурата 

/справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките 

/справка № 2/, организацията на образуването и движението на досъдебните, 

бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния 

надзор /справка № 4/, справка относно дейността ОСлО в ОП – Перник. 

Справките включват данни за 2013 г. и 2014 г. и отразяват индивидуалната 

натовареност на прокурорите и следователите за същия период.  

 

 

Актът с резултатите от проверката се състои от две части: 

 

1. Част  първа  – Проверка на Окръжна прокуратура Перник 

2. Част втора – Проверка на ОСлО към Окръжна прокуратура 

Перник. 

 

ЧАСТ ПЪРВА 

 

          ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЕРНИК 
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 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.1 

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

1.1. Прокурори: 

 

2013 г.: 

 В ОП Перник  през 2013 год. броят на прокурорите по утвърден  щат е 

бил 9. 
 от тях работили през годината/полугодието: 8бр. 

 отсъствали повече от 1 месец:  
 1 бр. прокурор, командирован във ВАП; 

 1 бр. прокурор - ползване на отпуск поради временна 

нетрудоспособност – 58 дни; 

 1 бр. прокурор, освободен поради навършване на 65 год. възраст – 

от 16.10.2013 г.; 

 1 бр. зам. окръжен прокурор, временно отстранен от длъжност, 

възстановен на работа на 17.05.2013 г.  

 

Незаети щатни бройки за прокурори: 

 Към 31.12.2013 год. – 1 щатна бройка за прокурор в ОП, считано от 

16.10.2013 г. 

 

2014 г.: 

 В ОП Перник  през 2014 год. броят на прокурорите по утвърден  щат е 

бил 9. 
 от тях работили през годината/полугодието: 8бр. 

 отсъствали повече от 1 месец:  
 1 бр. прокурор, командирован във ВАП; 

 

Незаети щатни бройки за прокурори: 

 Към 31.12.2014 год. – 1 щатна бройка за прокурор в ОП. 

Длъжността „Административен ръководител – окръжен прокурор на 

ОП Перник” за проверявания период се изпълнява от ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ 

НАЙДЕНОВ, който на 01.08.2013 г. е встъпил в длъжност втори мандат, в 

                                           
1 По Справки №1 за 2013 и 2014 г. от ОП Перник 
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изпълнение на Решение на ВСС - протокол № 31/25.07.2013 г.  

 

1.2. Администрация: 

    2013 г.:  

 Общият брой на съдебните служители в ОП Перник за 2013 г., 

включително и ОСлО, е 25 /до 01.10.2013 г./, а към 31.12.2013 г. – 24 бр., 

включително и 11 бр. – в ОСлО. Само ОП Перник са били заети 14 бр. – до 

01.10.2013 г., когато 1 бр. прокурорски помощник е бил съкратен, след което 

до 31.12.2013 г. са заети 13 бр. в ОП Перник: 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

длъжността 

ОП Перник 

/бр.заети/ 

О Сл О 

/бр.заети/ 

1. Съдебен администратор 1  

2. Административен секретар 1 1 

3

3. 

Главен счетоводител 1  

4

4. 

Ръководител сектор „Бюджет 

и стопански дейности“ 

1  

5

5. 

Системен администратор І ст. 1 1 

6

6. 

Главен специалист – 

класифицирана информация 

1  

7

7. 

Завеждащ служба 1  

8

8. 

Съдебен деловодител 2 3 

9

9. 

Съдебен секретар 1 2 

1

10.  

Призовкар 1 2 

1

11. 

Домакин 1  

1

12. 

Шофьор 1 1 

1

13. 

Чистач  1 
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 Общо: 24 бр.към 31.12.2013 г. 13 бр. 11 бр. 

 

 Отсъствал над  един месец един съдебен служител  – 203 календарни дни, отпуск 

поради временна нетрудоспособност. 

Съдебни служители с намалена трудоспособност над 50 процента /с решение на 

ТЕЛК/  2013г. – 7 бр., в т.ч. 4бр. от ОСлО. 

 

2014 г.: 

Общият брой на съдебните служители в ОП Перник за 2014 г. възлиза 

на 24 бр., в т.ч. 11 бр. в Окръжния следствен отдел до 01.08.2014 г., а 

съгласно промени в структурата на администрацията съгласно решение на 

ВСС /Протокол № 32/10.07.2014 г./ - 3 бр. Конкретно заети длъжности: 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

длъжността 

ОП Перник 

/бр.заети/ 

ОСлО /бр.заети/ 

1. Съдебен администратор 1  

2. Главен счетоводител 1  

3. Главен специалист -

счетоводител 

1  

4. Главен специалист – 

административна дейност 

1  

5. Домакин 1  

6. Системен администратор І ст. 1  

7. Шофьор-призовкар 2  

8 Призовкар, той и пазач 

невъоръжена охрана 

1  

9. Чистач 1  

10.  Служител по сигурността на 

информацията 

1  

11. Завеждащ служба 

РНКИ/РЧКИ 

1  

12. Завеждащ служба  1 1 

13. Съдебен деловодител 6 2 

14. Съдебен секретар 1  

15. Съдебен архивар 1  

 Общо:  21 бр. 3 бр. 
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 Отсъствали над 1 месец служители : 4 бр.  

Съдебни служители с намалена трудоспособност над 50 процента /с решение на 

ТЕЛК/  2013г. – 5 бр., в т.ч. 1 бр. от ОСлО. 

 

Окръжна прокуратура – Перник се помещава в сградата на Съдебната 

палата на гр. Перник. Прокурорите разполагат с кабинети и работят 

самостоятелно. Кабинетите са в добро материално и техническо състояние, 

обзаведени са с необходимите офис оборудване и техника.  

 

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

 На книжен носител: 

През 2013 и 2014 г. в ОП Перник на основание ПОДАПРБ са 

водени: 

 входящ дневник - чл.90, ал.1 ПОДАПРБ; 

 изходящ дневник - чл.90, ал.1 ПОДАПРБ; 

 азбучник към входящия дневник – ПОДАПРБ; 

 разносна книга - по инструкция за деловодната дейност; 

 спомагателен дневник за кореспонденцията от Народното 

събрание, Президентството, Министерския съвет, Конституционния 

съд, главния прокурор, ВКС, ВАС, министерства, ведомства, депутати 

– чл. 92, ал.2 ПОДАПРБ; 

 книга за  дознания; 

 книга за  следствените  дела; 

 дневник за внесените обвинителни актове; 

 дневник за споразуменията и други прокурорски актове внасяни 

в съда; 

 азбучник към книга за дознания; 

 азбучник към книга за следствени дела; 

 азбучник за лица  срещу които има повдигнати обвинения и 

сключени споразумения. 

 

Водени по указания на ВКП са: 

 книга за изпълнение на присъдите; 

 книга за изпълнение на присъдите по делегация; 

 азбучник към книга за изпълнение на присъдите; 

         азбучник към книга за изпълнение на присъдите по делегация; 
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 книга за веществените доказателства; 

 дневник за преписки и дела образувани срещу служители на 

МВР и ДАНС; 

 Книга за международната дейност – европейска заповед за арест;   

 книга за задържаните лица; 

 азбучник за привличане на обвиняеми лица; 

 

Водени по собствена преценка: 

 Заповедна книга;  

 заповедна книга за командировки; 

 тетрадка за участие на ВНОХД дела; 

 тетрадка за издадени допълнителни споразумения към трудов 

договор; 

 тетрадка за участие в насрочени съдебни заседания в 

административен   и окръжен съд; 

 тетрадка за участие на прокурор в дела по ЗАП и граждански 

дела; 

 книга за възложените проверки; 

 папка за протестите; 

 папка за делата върнати за доразследване; 

 тетрадка за вписване на справките на гражданите по дела; 

 папка за генериране на ЕИСПП номер на престъплението; 

 папка за генериране на ЕИСПП номер на наказателното 

производство; 

 регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до 

обществена информация /заповед № 603/2013г.на Главен прокурор/; 

 дневник на направените искания по чл.250а, 250б, 250в от ЗЕС; 

 дневник за ползваните документи от учрежденския архив; 

 регистър на договорите за обществени поръчки в ОП Перник; 

 регистър за изработените печати в ОП Перник; 

 ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията 

на Инспекцията по труда; 

 книга за регистриране на актове за трудови злополуки. 

 

 Водени на електронен носител за проверявания период: 

 следствен азбучник; 

 таблица на досъдебните производства; 

 таблица на следствените дела; 
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 таблица на преписки;  

 таблица за спрени ДП образувани срещу неизвестен извършител 

– на основание Заповед ЛС-2403/15.06.2007г. на главния прокурор; 

 

 

 

Проверени са следните книги, регистри и дневници, водени в ОП – 

Перник: 

 

Входящ дневник: 

2013 г.: 

Том 1:  Използва се книга по образец, дневникът е прономерован и 

прошнурован, подпечатан с печата на ОП - Перник, с подпис на длъжностно 

лице и съдържа 189 листа. Започнат е на 02.01.2013 г. от № 1 и е приключен 

на 27.03.2013 г. с вх. № 1000/2013 г. Дневникът е приключен с подпис на 

съдебен деловодител и на административния ръководител и е положен печат 

на прокуратурата. Дневникът се води добре. Проследява се  движението на 

преписките и делата, липсват поправки по отразяванията в него, но се 

установяват допълнително приложени нетрайно прикрепени листчета – напр. 

по № 34, № 242, № 412, № 1000. 

Том 2:  Използва се книга по образец, прономерован и прошнурован е, 

подпечатан е  с печата на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, 

съдържа 200 листа. Започнат е на 28.03.2013 г.  и е приключен на 30.07.2013 

г. с вх. № 2000. Дневникът е приключен с подпис на съдебен деловодител и 

на административния ръководител и печат на прокуратурата. Дневникът се 

води добре.  

Том 3:  По образец е, прономерован и прошнурован, подпечатан с 

печата на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, съдържа 200 листа. 

Започнат е на 31.07.2013 г.  и е приключен на 19.11.2013  г. с вх. № 3000. 

Дневникът е приключен с подпис на съдебен деловодител и на 

административния ръководител и с печат на прокуратурата. Дневникът се 

води добре. Проследява се  движението на преписките и делата. 

Том 4:  По образец е, прономерован и прошнурован, подпечатан с 

печата на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, съдържа 158 листа. 

Започнат е на 19.11.2013 г.  и е приключен на 30.12.2013 г. с вх. № 3356. 

Дневникът е приключен с подпис на съдебен деловодител и на 

административния ръководител и с печат на прокуратурата. Дневникът се 

води добре. Проследява се  движението на преписките и делата, липсват 

поправки по отразяванията в него. 
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Към томовете от 2013 г. се води и азбучник по образец – прономерован 

и прошнурован, съдържа 398 страници. Започнат е на 02.01.2013 г. и 

завършен на 30.12.2013 г. 

 

2014 г.: 

Том 1:  По образец, прономерован и прошнурован, подпечатан с печата 

на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, съдържа 200 листа. 

Започнат е на 02.01.2014 г.  и е приключен на 11.04.2014 г. с вх. № 1000. 

Дневникът е приключен с подпис на съдебен деловодител и на 

административния ръководител и с печат на прокуратурата. Дневникът се 

води добре. Проследява се  движението на преписките и делата, липсват 

поправки по отразяванията в него, графите се попълват четливо. 

Том 2:  По образец, прономерован и прошнурован, подпечатан с печата 

на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, съдържа 200 листа. 

Започнат е на 11.04.2014 г.  и е приключен на 09.08.2014 г. с вх. № 2000. 

Дневникът е приключен с подпис на съдебен деловодител и на 

административния ръководител  и печат на прокуратурата. Дневникът се 

води добре. Проследява се  движението на преписките и делата, липсват 

поправки по отразяванията в него, графите се попълват четливо. 

Том 3:  Използва се дневник по образец, прономерован и прошнурован, 

подпечатан с печата на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, 

съдържа 200 листа. Започнат е на 11.08.2014 г.  и е приключен на 10.12.2014 

г. с вх. № 3000. Дневникът е приключен с подпис на съдебен деловодител и 

на административния ръководител  и печат на прокуратурата. Дневникът се 

води добре. Проследява се  движението на преписките и делата, липсват 

поправки по отразяванията в него, графите се попълват четливо. 

Том 4:  По образец е, прономерован и прошнурован, подпечатан с 

печата на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, съдържа 50 листа. 

Започнат е на 10.12.2014 г.  и е приключен на 30.12.2014 г. с вх. № 3193. 

Дневникът е приключен с подпис на съдебен деловодител и на 

административния ръководител  и печат на прокуратурата. Дневникът се 

води добре. Проследява се  движението на преписките и делата, липсват 

поправки по отразяванията в него, графите се попълват четливо. 

Към томовете от 2014 г. се води и азбучник по образец – прономерован 

и прошнурован, съдържа 199 листа. Започнат на 02.01.2014 г. и завършен на 

30.12.2014 г. 
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Книга за регистриране на актове за трудови злополуки:  

Започната на 01.01.2012 г. и се води и до момента. Прономерована и 

прошнурована с подпис на административния ръководител и с печат на ОП 

Перник. Съдържа 101 листа.  

 

Ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията 

на Областна инспекция по труда на ОП и РП Перник – с печат на ОИТ. 

 

Регистър за изработените печати: 

Започнат е на 01.04.2006 г. и се води и до момента. Книгата е 

прономерована и прошнурована, съдържа 40 бр. отбелязвания. Съдържа 40 

листа. Води се в обикновена тетрадка. 

 

Регистър на договорите за възлагане на обществени поръчки: 

Прономерована и прошнурована и с печата на ОП Перник и подписа на 

административния ръководител. Започната на 01.01.2013 г. Съдържа 96 бр. 

листи. Съдържа 4 бр. отбелязвания.  

 

Азбучник за привличане на обвиняеми: 

Започнат е на 31.08.2006 г., прономерован и прошнурован, с печат на 

ОП Перник и подпис на съдебен деловодител, съдържа 197 листа. Води се 

книга по образец.  

 

Азбучник за внесените в съда дела: 

Води се от 1990 г. и до момента. Съдържа 154 листа, прономерован и 

прошнурован, с печат на ОП Перник и с подпис на съдебен деловодител. 

 

Описна книга за бързи производства и предложенията по чл. 78а от 

НК: 

Започната е на 18.09.2007 г. и се води и до момента. Прошнурована и 

прономерована. Съдържа 181 листа. Календарните години са приключвани с 

подпис на съдебен деловодител и административния ръководител и с печат 

на ОП Перник. 

 

Описна книга за споразуменията: 

Започната е от 2002 г. и се води и до момента. Прономерована и 

прошнурована е, съдържаща 86 листа. Положен е печат на ОП Перник, 

подпис на длъжностно лице, календарните години са приключвани с 

проверка на административния ръководител, както и с подпис на длъжностно 

лице. 
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Описна книга по НСН – обвинителни актове: 

Използва се книга по образец. Започната е на 01.01.2011 г. и се води и 

до момента. Прономерована и прошнурована, съдържаща 186 листа. 

Положен е печат на ОП Перник, подпис на длъжностно лице, календарните 

години са приключвани с проверка на административния ръководител, както 

и с подпис на длъжностно лице. 

 

Описна книга за следствени дела: 

Използва се книга по образец. Започната е на 03.01.2006 г. и се води и 

до момента. Прономерована и прошнурована, съдържаща 177 листа. 

Положен е печат на ОП Перник, подпис на длъжностно лице, календарните 

години са приключвани с проверка на административния ръководител, както 

и с подпис на длъжностно лице. Отразяванията са пълни, може да се 

проследи датата на образуване, датата на приключване на разследването, 

както и крайния резултат, попълват се и данните за извършителя и 

квалификация на деянието.  

 

Азбучник на следствените дела и дознанията: 

Започнат е от 1977 г. и се води и към момента. Прошнурована и 

прономерована е и съдържа 248 листа. Води се книга по образец.  

 

Изходящ дневник: 

Води се по образец, прономерован и прошнурован е, подпечатан е с 

печата на ОП - Перник, с подпис и на длъжностно лице, съдържа 186 листа. 

Започнат е на 24.01.2008 г. и се води и в момента. Календарните години по 

дневника са приключвани с подпис на съдебен деловодител и на 

административния ръководител и печат на прокуратурата, като е отбелязван 

последният номер по дневника. Дневникът се води добре.  

 

Вътрешна разносна книга: 

Води се от 10.05.2010 г. в четири тома. Отбелязват се: номерът на 

преписката, датата на получаване на същата, подпис на прокурора, получил 

преписката, датата на връщане, подпис на служителя. Всичките томове са 

прономеровани и прошнуровани.  

Проверяващият екип констатира, че препоръка № 1/да се въведе 

вътрешна разносна книга съобразно чл.5, ал.6, т.2 от Инструкцията за 

деловодната дейност и документооборота в ПРБ/  по Акт за проверка на 

ОП Перник съгласно заповед № 34/09.03.2010 г. е изпълнена в ОП Перник. 
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Книга за веществените доказателства: 

Представени за проверка са 2 тома:  

Първи том: от 2009 г. до 30.05.2014 г. – използвана е тетрадка, а не 

книга по образец, съдържаща 193 листа, прономерована и прошнурована е. 

Приключвана е в края на всяка календарна година.  

Втори том: От 01.07.2014 г. се използва книга по образец. 

Прономерована и прошнурована, съдържа 100 л., с подпис и печат на 

съдебен деловодител; книгата се води на основание Заповед № 

133/21.05.2014 г. Календарната 2014 г. е приключена с подпис на 

административния ръководител и съдебен деловодител, като е положен печат 

на прокуратурата. Води се четливо и прегледно. Отразяванията са пълни. 

Към книгите е приложен и класьор с приемно-предавателни протоколи. 

 

Книга за изпълнение на присъдите: 

Проверени са два тома. Водените книги са по образец, като 

отразяванията са пълни и точни. 

Първият том е воден от 1998 г. до края на 2013 г., а вторият - от 

07.01.2014 г. и до момента.  Книгите са прономеровани и прошнуровани, 

съдържат по 220 листа. Календарно се приключват по надлежния ред – с 

подпис на административния ръководител  и на съдебен деловодител  и 

печат на ОП Перник, отбелязан е последният входящ номер.  

По данните от книгата не се установяват преписки, по които има 

забавено изпълнение на присъдите.  

Няма данни книгата за изпълнение на присъдите да се проверява 

ежемесечно. 

 

Книга за изпълнение на присъдите по делегация: 

Прономерована и прошнурована е, съдържа 251 листа, започната е на 

09.01.2007 г. Календарно книгата се приключва по надлежния ред – с подпис 

на административния ръководител и на съдебен деловодител  и печат на 

ОП Перник, като сее отбелязва последният входящ номер.  

По данните от книгата не се установяват преписки, по които има 

забавено изпълнение на присъдите. Няма данни книгата да се проверява 

ежемесечно, но всъщност за 2013 г. са заведени 4 присъди, а за 2014 г. – 4 

присъди за изпълнение.  

По двете книги се водят азбучници, по образец, започнати са през 2013 

г. и се водят до момента.  

 

Допълнително проверени са и: 
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Дневник за участие в дела по ЗАП и граждански дела; дневник за 

участие във въззивни дела; книга за участие в КАНД в АС Перник; 

допълнителен дневник за постъпили сигнали, жалби, преписки и ДП 

производства срещу служители на МВР и ДАНС, започнат на 10.01.2014 г.; 

папка за участие в съдебни заседания; папка за възложени проверки; 

регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация; 

книга за ЕЗА; заповедна книга за командировки; тетрадка за издадени 

трудови книжки и допълнителни трудови договори; заповедни книги за 2013 

и 2014 г. – 4 тома. 

 

Книгите, регистрите и дневниците в ОП - Перник се водят редовно 

и прегледно. Отговарят на изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така 

и на новия ПАПРБ, а също и на съответните указания на Върховна 

касационна  прокуратура. Отбелязванията са пълни и точни.  

Водените в ОП – Перник книги се приключват по надлежния ред: с 

отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

Не се установяват данни за ежемесечна проверка по книгата за 

изпълнение на наказанията.  

Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по определени 

преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща проверката на 

преписките и делата. 

 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Информационно обслужване: 

В ОП Перник се използват следните правни и деловодни програми: 

 правни програми 2013 г. и 2014 г. – Сиела, а от месец септември 

2014 г. – и „Апис”; 

 деловодни програми, предоставена от ВКП:  Унифицирана 

информационна система /УИС1/ - до01.06.2014 г., а от 02.06.2014 -

Унифицирана информационна система /УИС2/; 

 Law Choice" - програмен продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела, предоставени от ВСС. 

 

Организация  на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП 

 

Съгласно Справка № 1 статистиката в ОП Перник е организирана 

съгласно Указанията на ВКП. В тази връзка е издадена Заповед № 
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156/26.04.2010 г. за оптимизиране на информационната дейност и извеждане 

на статистическа информация от УИС.  

Изготвят се ежеседмични, ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, 

деветмесечни, годишни  статистически таблици  и текущи справки по 

указание на заместниците на главния прокурор при ВКП и ВАП, на 

прокурорите - завеждащи отдели във ВКП и ВАП и АП  София. 

Събирането и обобщаването на данните  от съдебния район за 

изготвяне на справки и статистически таблиците се ръководи от съдебния 

секретар на ОП Перник, а системният администратор осигурява 

електронната обработка на статистическите форми. Статистическите таблици 

се изготвят от съответните съдебни служители. След обобщаване, същите се 

предоставят за утвърждаване от прокурора отговорник по съответния надзор 

и се изпращат на АП София, ВКП и ВАП. 

След 23.06.2014 г. организацията на информационната дейност в ОП 

Перник и региона е регламентирана със Заповед № 181 от същата дата. 

Паради пенсиониране на съдебния секретар за периода от 01.09.2014 г. до 

10.12.2014 г. дейността по статистиката е осъществявана от системния 

администратор, подпомаган от завеждащ служба. След конкурс на 10.12.2014 

г. е назначен нов съдебен секретар. 

 

Аналитичната дейност   
Аналитичната дейност в ОП Перник, обхваща изготвянето на анализи 

и доклади, съпътстващи статистическите таблици за съответния период, 

както и анализи и справки  по планови задачи по надзори за съответната 

година.  

 В изпълнение на Указания и Разпореждания на Главния прокурор  на 

Република България или негови заместници и такива издадени от АП София 

се изготвят и други тематични анализи и справки. След 30.05.2014 г. 

организацията на информационната дейност в ОП Перник се осъществява 

съобразно утвърденото със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г. Указание за 

организация на информационната дейност в ПРБ.  

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

Дейността по съхраняване на веществени доказателства в ОП Перник 

през 2013 и 2014 г. се осъществява съобразно ПОДАПРБ /отм./ и ПАПРБ, 

която е организирана по следния начин. 

Веществените доказателства в ОП Перник се съхраняват в метална каса 

в деловодството на ОП Перник, и в стая № 16 в Окръжен следствен отдел. 

Съгласно длъжностни характеристики „съдебен деловодител” и „съдебен 
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секретар” имат следните задължения по работата с веществените 

доказателства: съдебният секретар /по т.12/ „приема, съхранява в метални 

каси и предава по принадлежност веществените доказателства“. Съдебният 

деловодител /по т.15/ „води редовно и пълно всички деловодни книги 

съгласно указанията на Върховна касационна прокуратура: входящ дневник; 

изходящ дневник; азбучник към входящия дневник; книга за ревизионните 

актове; разносна книга; книга за надзор върху досъдебното производство; 

азбучник към книга за надзор върху досъдебното производство; книга за 

исканията по чл. 155 от НПК; книга за веществените доказателства; 

други.“; по т.16 -  „изпраща в съда прокурорските актове ведно с 

веществените доказателства, които е съхранявала  под опис при 

получаването им и ги връчва - също по опис - на съда, ОСлО или 

полицията.“;  по т.19 “приема, съхранява и предава по принадлежност 

веществените доказателства“. 

Със Заповед № 283/2012г. административният ръководител на ОП 

Перник  е организирал ежегодната проверка за наличието на веществените 

доказателства, правилното им съхранение, наличието на доказателства, по 

отношение, на които не е направено разпореждане на прокурора или 

разпореждането не е изпълнено. 

Съгласно Заповед 244/2013г. е разкрита набирателна сметка в евро в 

ОББ АД гр. Перник във връзка с отваряне на опаковки с веществени  

доказателства, съдържащи пари. 

ОП Перник е страна по договор за банкова касета с банка ДСК от 

2013г. за съхранение на пари и парични ценности – веществени 

доказателства. 

През 2014 г. са издадени следните заповеди, регламентиращи работата 

с веществените доказателства в ОП Перник: заповед № 133/21.05.2014г.за 

организация на приемане, съхраняване и предаване на веществени 

доказателства; заповед № 233/18.07.2014г. за организация на унищожаването 

на веществени доказателства; заповед № 286/03.09.2014г. – относно 

задържане на автомобили веществени доказателства, с която са разписани 

организационните мерки относно иззетите като веществени 

доказателства МПС в ОП Перник и в районните прокуратури от окръга, 

както и воденето на регистри на веществените доказателства – МПС, във 

връзка с указанията, дадени с писмо № 6299/16.04.2014 г. на Главния 

прокурор на РБ. 

 

Административният ръководител на ОП Перник е създал 

необходимата организация за изпълнение разпоредбата на чл.110, ал.5 от 
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НПК, касаеща съхранението на парите и другите ценности, иззети като 

веществени доказателства по досъдебни производства.  

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

В ОП Перник е създадена организация от административния 

ръководител за спазване на принципа за случайно разпределение на 

преписките и делата. През проверявания период са действали:  

Заповед № 386 от 23.12.2011 г., Заповед № 116 от 01.06.2012 г. , 

Заповед №308 от 31.10.2013 г. и Заповед №5 от 10.01.2014 г. и Заповед 

№280/01.09.2014 г. на административен ръководител - окръжен прокурор на 

ОП - Перник. 

Със заповед №386/2011 г., считано от 03.01.2012 г. разпределението на 

преписките и делата в ОП - Перник се извършва на принципа на случайния 

подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на 

постъпването им, посредством предоставения от ВСС програмен продукт за 

случайно разпределение на преписки и дела Law choice. 

При проверката се установи, че преписките и делата се разпределят с 

програмата само при първоначалното им постъпване в прокуратурата, 

съобразно поредността на същото. Повторно разпределение се извършва 

само в случаите, когато се налага по обективни причини замяна на 

наблюдаващия прокурор. 

Извън приложението на принципа за случайното разпределение са 

преписките, които не са пряко свързани с прокурорската дейност. 

Техническата поддръжка на програмата се осигурява от системния 

администратор в ОП-Перник. На същия е възложено да извършва архивиране 

на данните в края на всеки месец, които да изпраща по електронен път на АП 

София. Работата с програмата за случайно разпределение на преписки и дела 

се извършва от окръжния прокурор на ОП- Перник, а в негово отсъствие от 

определения със съответната заповед да изпълнява функциите на 

административен ръководител, заместник окръжен прокурор. 

Съгласно заповед № 386/2011 г. в ОП - Перник са определени 15 

групи преписки и дела: преписки „Престъпления против стопанството и 

отделните стопански отрасли /икономически/, преписки „Въззивни", 

преписки „Изпълнителни" /групата е посочена два пъти в заповедта, 

вероятно е техническа грешка/, преписки "Други", досъдебни производства 

„Непредпазливи престъпления", досъдебни производства "Умишлени 

криминални престъпления", досъдебни производства "Умишлени 

икономически престъпления", преписки „Наказателно съдебен надзор", 
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преписки „Административен надзор за законност", преписки „Гражданско-

съдебен надзор", преписки „От компетентност на административен и зам. 

административни ръководители". 

Съгласно заповед № 386/2011 г. в ОП Перник са определени  и групите 

за разпределение на преписки и дела на административният ръководител –

Пламен Найденов. Същият не участва в следните групи за разпределение: 

преписки „Изпълнителни", преписки „Административен надзор за 

законност", преписки „Гражданско-съдебен надзор", преписки „Наказателно 

съдебен надзор". В останалите групи участва при 50 % натовареност. В 

група преписки „От компетентност на административен ръководител и зам. 

административни ръководители” е при 100 % натовареност. 

В горепосочените групи са посочени поименно участващите в тях 

прокурори, като за всеки един от тях е определен процента на натовареност 

за съответната група. В някои от групите изрично е посочено, че участват и 

командировани прокурори до заемане на свободни щатни бройки прокурор в 

ОП и повишени след датата на заповедта в ОП-Перник.  

Със заповед №165/2012 г. на окръжния прокурор на ОП Перник, 

считано от 01.06.2012 г. са определени групите и процентите натовареност за 

прокурор М. Любомирова и прокурор Г. Антова. 

Със заповед №308/2013 г. на окръжния прокурор на ОП Перник, 

считано от 21.10.2013 г., са определени групите и процентите натовареност 

за прокурор И. Гешев/командирован в ОП Перник за три месеца, считано от 

21.10.2013 г., съгласно заповед №650/2013 г. на административния 

ръководител на АП-София/. 

Със Заповед № 5/2014 г. на окръжния прокурор на ОП Перник, 

считано от 13.01.2014 г., на прокурор Г. Антова е определена следната 

натовареност по групи: „Престъпления против стопанството и отделните 

стопански отрасли /икономически/ - 20%; преписки „Въззивни" - 20%; 

преписки „Изпълнителни" - 20%; преписки "Други" - 20%; досъдебни 

производства  „Непредпазливи престъпления” - 20%; досъдебни 

производства "Умишлени криминални престъпления" - 20%; досъдебни 

производства "Умишлени икономически престъпления" - 20% и 

„Административни преписки и дела" - 100%. 

Преценката за принадлежността на преписките и делата към групите се 

извършва от административния ръководител, а в негово отсъствие - от 

заместник на административния ръководител /определен съгласно 

съответната заповед за изпълняващ функциите на административен 

ръководител/. 

Със заповед № 280/ 01.09.2014 г. административният ръководител на 

ОП Перник разпорежда при отсъствие на прокурор за повече от два работни 
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дни, независимо от причините да се преустанови разпределянето на 

преписки и делата, за което да се издаде и изрична заповед от страна на 

Административният ръководител на ОП-Перник. След този период да се 

възстанови разпределението на преписките и делата, без служебно 

изравняване. 

 

Анализът на гореизложеното показва, че в ОП-Перник е спазена т. 7 

от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на Република България, а 

именно административният ръководител да се включи в разпределението на 

преписките, пряко свързани с прокурорската дейност по същество, с 

процент  натовареност, който следва да бъде не по-малко от 50% от 

натовареността на останалите прокурори в съответните групи.  

 

Със своя заповед № 116/01.06.2012 г. административният ръководител 

на ОП Перник възлага упражняването на надзорите от прокурорите в 

Окръжна прокуратура Перник, както следва: 

 

1.Следствен надзор - Николай Цветков – прокурор в ОП Перник, при 

отсъствие на прокурор Цветков заместващ е  прокурор А.Стоилова. 

 Ръководство и надзор на досъдебното производство. 

 Контрол върху актовете на районите прокуратури по досъдебните 

производства. 

 Противодействие на престъпленията против финансовите 

интереси на Европейския съюз и на Република България.  

 Противодействие на престъпленията против човешките права и 

общоопасните престъпления. 

 Противодействие на престъпленията против конституционните 

права на гражданите. 

 Противодействие на особено тежки случаи на престъпления 

против собствеността. 

 Противодействие на престъпленията против културно-

историческите ценности и околната среда.  

 Противодействие на незаконната миграция. 

 Надзор на делата свързани с разпространение на наркотични 

вещества и прекурсори. 

 

Моника Любомирова - прокурор в ОП-Перник 

 Противодействие на корупцията и престъпленията, извършени от 

длъжностни лица. 
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 Противодействие на корупционните престъпления извършени от 

лица по чл.2 от ЗПИЛЗВДД. 

 Противодействие на други престъпления извършени от лицата по 

чл.2 от ЗПИЛЗВДД. 

 Надзор на делата за престъпления извършени от или срещу 

служители на МВР и МНО, Министерство на правосъдието при 

или по повод изпълнение на службата им. 

        

Галина Антова - прокурор в ОП-Перник. 

 Противодействие на данъчните престъпления. 

 Противодействие на престъпленията против митническия и 

акцизния режим. 

 Противодействие на престъпленията против паричната и 

кредитната система. 

 Осъществяване на координация на регионално ниво - Перник с 

ТД на НАП-офис Перник при реализиране организация и 

взаимодействие между двете институции с цел недопускане 

извършването на данъчни и осигурителни измами, както и 

предприема/разпорежда в съответствие със средствата 

предвидени в ДОПК, НПК, ЗСВ и други нормативни актове 

необходимите действия за тяхното преустановяване и 

санкциониране - по административен и наказателноправен път. 

 Взаимодействие с КУИППД. 

 

Пламен Найденов - Окръжен прокурор на ОП-Перник. 

 Надзор на делата със значителен обществен интерес. 

 Надзор на делата взети на специален надзор. 

 

2. Съдебен надзор 

2.1. Наказателно -съдебен надзор. 

 

Анита Джамалова – зам. окръжен прокурор в ОП-Перник, при 

отсъствие на прокурор Джамалова заместваща е прокурор М. Любомирова. 

 Надзор на делата, върнатите от съда дела и постановени 

оправдателни присъди. 

 Въззивен надзор върху съдебните актове на прокурорите и 

съдилищата –участие във ВНОХД. 

 Контрол при изготвянето на въззивни и касационни протести. 
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 Международна правно сътрудничество по наказателни дела- 

международна правна помощ, трансфер и екстрадиция, 

Европейска заповед за арест. 

 Противодействие на престъпленията против интелектуалната 

собственост и на компютърните престъпления. 

 

2.2. Надзор за изпълнение на наказанията и другите 

принудителни мерки. 

 

Албена Стоилова – прокурор в ОП-Перник, при отсъствие на прокурор 

Стоилова заместващ прокурор М. Любомирова. 

 Надзор по изпълнение на наказанията и другите принудителни 

мерки и особените производства във връзка с привеждане в 

изпълнение на влезлите в сила актове на съда.  

 Преписки и досъдебни производства образувани за насилие в 

местата за лишаване от свобода и следствени арести. 

 Противодействие на престъпленията извършени от непълнолетни 

лице и на посегателствата срещу непълнолетни и малолетни.  

 Контрол по мерките за неотклонение. 

 

2.3 Гражданско-съдебен  надзор. 

Моника Любомирова - прокурор в ОП-Перник, при отсъствие на 

прокурор Любомирова заместваща е прокурор А.Джамалова. 

 

3.Административен надзор за законност. 

Румяна Стефанова –прокурор в ОП-Перник, при отсъствие на 

прокурор Стефанова заместваща е прокурор Г.Антова. 

 Административно-съдебен надзор за законност на 

административните актове. 

 Надзор за законност в защита на обществения интерес и права на 

гражданите. 

 

 Със  заповед на административния ръководител № 10/15.01.2014 г. е отменена 

заповед № 116/2012 г. като упражняването на надзорите от прокурорите в ОП Перник 

е възложено както следва: 

 

1. Следствен надзор. 

Бисер Михайлов – прокурор в ОП Перник, при отсъствие на прокурор 

Михайлов заместващ е прокурор Н. Цветков. 
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 Ръководство и надзор на досъдебното производство. 

 Контрол върху актовете на районите прокуратури по досъдебните 

производства. 

 Надзор на делата свързани с разпространение на наркотични вещества и 

прекурсори. 

 Надзор на делата за престъпления извършени от или срещу служители на 

МВР и МНО, Министерство на правосъдието при или по повод 

изпълнение на службата им. 

 

 Николай Цветков - прокурор в ОП Перник  

 Противодействие на престъпленията против финансовите интереси на 

Европейския съюз и на Република България.  

 Противодействие на престъпленията против човешките права и 

общоопасните престъпления. 

 Противодействие на престъпленията против конституционните права на 

гражданите. 

 Противодействие на особено тежки случаи на престъпления против 

собствеността. 

 Противодействие на престъпленията против културно-историческите 

ценности и околната среда.  

 Противодействие на незаконната миграция. 

 

Моника Любомирова - прокурор в ОП Перник 

 Противодействие на корупцията и престъпленията, извършени от 

длъжностни лица. 

 Противодействие на корупционните престъпления извършени от лица по 

чл.2 от ЗПИЛЗВДД. 

 Противодействие на други престъпления извършени от лицата по чл.2 от 

ЗПИЛЗВДД. 

 

Галина Антова- прокурор в ОП Перник. 

 Противодействие на данъчните престъпления. 

 Противодействие на престъпленията против митническия и акцизния 

режим. 

 Противодействие на престъпленията против паричната и кредитната 

система. 

 Осъществяване на координация на регионално ниво Перник с ТД на 

НАП-офис Перник при реализиране организация и взаимодействие 

между двете институции с цел недопускане извършването на данъчни и 
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осигурителни измами, както и предприема/или разпорежда/ в 

съответствие със средствата предвидени в ДОПК, НПК, ЗСВ и други 

нормативни актове необходимите действия за тяхното преустановяване и 

санкциониране - по административен и наказателноправен път. 

 

Пламен Найденов - Окръжен прокурор на ОП Перник. 

 Надзор на делата със значителен обществен интерес. 

 Надзор на делата взети на специален надзор. 

 

2.  Съдебен надзор 

2.1. Наказателно -съдебен надзор. 

 

Анита Джамалова – зам. окръжен прокурор в ОП Перник, при отсъствие на 

прокурор Джамалова заместваща е  прокурор М.Любомирова. 

 Надзор на делата върнатите от съда дела и постановени оправдателни 

присъди. 

 Въззивен надзор върху съдебните актове на прокурорите и съдилищата –

участие във ВНОХД. 

 Контрол при изготвянето на въззивни и касационни протести. 

 Международна правно сътрудничество по наказателни дела- 

международна правна помощ, трансфер и екстрадиция, Европейска 

заповед за арест. 

 Противодействие на престъпленията против интелектуалната 

собственост и на компютърните престъпления. 

 

2.2. Надзор за изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

 

Албена Стоилова – прокурор в ОП Перник, при отсъствие на прокурор 

Стоилова заместваща е прокурор М.Любомирова. 

 Надзор по изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки и 

особените производства във връзка с привеждане в изпълнение на 

влезлите в сила актове на съда.  

 Преписки и досъдебни производства образувани за насилие в местата за 

лишаване от свобода и следствени арести. 

 Противодействие на престъпленията извършени от непълнолетни лице и 

на посегателствата срещу непълнолетни и малолетни.  

 Контрол по мерките за неотклонение. 

 

2.3 Гражданско -съдебен  надзор. 
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Моника Любомирова- прокурор в ОП Перник, при отсъствие на прокурор 

Любомирова заместваща е прокурор А.Джамалова. 

 

3.Административен надзор за законност.  

Галина Антова–прокурор в ОП Перник, при отсъствие на прокурор Антова 

заместващ е  прокурор Н.Цветков. 

 Административно-съдебен надзор за законност на административните 

актове. 

 Надзор за законност в защита на обществения интерес и права на 

гражданите. 

 Взаимодействие с КОМПИ. 

 

 

 

5. Наложени наказания от административния ръководител 

    

В представените от проверявания орган справки за 2013 и 2014 г. няма 

данни както за наложени наказания от административния ръководител, така и 

за предложения за поощрения по чл. 304, ал.1 ЗВС, не се установяват и 

отправени предложения за налагане  на дисциплинарни наказания по чл. 312, 

ал.1, т.1 и 2 ЗВС. 

 

6. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

 

Контролно – ревизионната дейност на ОП Перник върху дейността на 

районните прокуратури през 2013 и 2014 г. е осъществявана  текущо - по 

линия на инстанционния контрол и планово, чрез извършване на ревизии в 

отделните районни прокуратури: 

 

 по инициатива на административния ръководител: 

 

 Комплексна ревизия на РП Трън съгласно заповед № 278/2013г. на 

окръжения прокурор на ОП Перник; 

 Комплексна ревизия на РП Радомир съгласно заповед № 

308/2013г.на окръжен прокурор на ОП Перник. 

 

 по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт: 
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 Незабавна проверка на РП Перник и на РП Радомир относно 

мерките за процесуална принуда – на основание Заповед № 

371/2013г.на ОП Перник. 

 

 4 ревизии относно спазване принципа на случайно разпределение 

на делата с програмен продукт Law Choice в РП Перник, РП 

Радомир, РП Брезник и РП Трън /по заповед № 502/10.06.2014г. 

на АП София, в изпълнение на Решение на ВСС по Протокол № 

14/27.03.2014г./; 

 тематична проверка за случаите със задържани лица над срока на 

наложеното наказание „лишаване от свобода” /преписка 

404/2014г./ 

 цялостна ревизия на дейността на районните прокуратури от 

съдебен регион Перник: РП Перник, РП Радомир, РП Брезник и 

РП Трън - по заповед № 356/2014г.на окръжения прокурор на ОП 

Перник. 

 

 на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 

 

 от АП София – цялостна годишна ревизия за дейността на ОП 

Перник за 2012 г.; 

 от АП София – тематична проверка относно спазване на 

Инструкцията за поддържане и използване на електронния 

регистър на лица с  неприключили НП (Инструкция 1/2010г.) и 

Инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при 

разследване на 2 и повече досъдебни производства, образувани и 

водени срещу едно и също лице (Инструкция 2/2010г.) – 1бр. към 

30.06.2013г.; 1бр. към 30.09.2013г.; общо 2бр.през 2013г.; 

 от АП София - извършена цялостна ревизия на дейността на 

прокуратурата за 2013г.; 

 от Главен прокурор – тематична проверка на административния 

ръководител  за дейността му в периода 01.01.2014 г. - 30.09.2014 

г. –  във връзка с преписка №2542/2014г.; 

 от АП София – ревизия относно спазване принципа на случайно 

разпределение на делата с програмен продукт Law Choice, за 

периода 01.01.2014г. - 01.07.2014г., извършена на място на 

01.07.2014г.; 

 от АП София – тематична проверка относно спазване на 

Инструкцията за поддържане и използване на електронния 
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регистър на лица с  неприключили НП (Инструкция 1/2010г.) и 

Инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при 

разследване на 2 и повече досъдебни производства, образувани и 

водени срещу едно и също лице (Инструкция 2/2010г.) – 1бр. към 

31.01.2014г.; 1бр. към 30.06.2014г.; 1бр. към 31.10.2014г., общо 

3бр. през 2014 г. 

 

7. Обучение на магистрати и съдебни служители. 

 

От представените справки от ОП Перник е видно, че в проверяваната 

прокуратура повишаването на професионалната квалификация на 

магистратите и служителите, чрез  организирано или  самостоятелно 

обучение е приоритет.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в ОП - Перник, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

Броят на новообразуваните преписки през 2013 г. е 796, а през  2014 

г. броят им възлиза на 1098. 

През 2013 г. са решени  787 от новообразуваните преписки и 13 – от 

минал период, т.е. общо решени са 800 преписки, а през 2014 г. – общо 

решени са 1107 преписки: от образуваните през 2014 г.  – 1090, а от минал 

период – 17.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2013 г. 

възлизат на 51 отказа /6,38% от решените/, а през 2014 г. – 66 /5,96%/. 

Образувани досъдебни производства през 2013г. са 52, а през 2014 г. 

– също 52. 

Изпратените по компетентност преписки през 2013 г. са 100,  а през 

2014 г. – 94. 

Прекратени преписки  през 2013 г. с резолюция, на основание 

Инструкция И - 89/2011 г. /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г./  са 10 

бр., а през 2014 г. – 0. 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2013 г. са  6 /11,8% от всички откази/, а през 2014 г. – 10 /15%/. През 2013 г. 

са потвърдени 5 бр. постановления на ОП Перник за отказ от образуване на 

досъдебно производство, а през 2014 г. са потвърдени 9 бр. постановления. 

 

Независимо, че през втората година от проверявания период се 

констатира увеличаване броя на преписките /от 800 на 1107/ 

относителният дял на отказите за образуване на наказателно 
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производство намалява – от 6.38% – на 5.96%. Потвърждаването на 90% 

от обжалваните откази за образуване на досъдебно производство /на 

практика са отменени само по 1 за всяка година/ налага извода за добро 

познаване на материалните закони, правно осмисляне на фактическата 

обстановка, изготвяне на обосновани и мотивирани постановления от 

прокурорите в ОП Перник. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. № 1786/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Галина 

Антова. Преписката е изпратена по компетентност в ОП Перник от ВКП на 

03.07.2013 г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определена прокурор Галина Антова, който 

протокол е приложен към материалите. Всъщност, приложен е оригинал от 

протокола за съответния календарен ден. Сочи се номер на преписката, и 

съответния прокурор. Липсват групирани имената на освободените и 

участващите прокурори. Преди постъпване на преписката в ОП Перник е 

извършена проверка в ОДМВР Перник – по вх. № 12307/13 г. като на 

10.06.2013 г. резултатите от проверката са изпратени на ВКП, която 

впоследствие изпраща материалите на ОП Перник. С постановление от 

01.11.2013 г. е отказано образуване на наказателно производство на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, като е указано препис от постановлението 

да се изпрати на страната и  че същото подлежи на обжалване по реда на чл. 

213, ал.2 НПК пред АП – София.  

 

Пр. пр. №448/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Галина 

Антова. Преписката е образувана по жалба от 07.02.2013 г. С протокол от 

същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определена Галина Антова, като е приложен част от ежедневния протокол за 

деня, в който фигурират входящият номер и наблюдаващият прокурор. С 

постановление от 11.02.2013 г. е възложена проверка на ОД МВР Перник. 

Срокът на проверката е удължен с два месеца  - от 14.03.2013 г., от 

13.05.2013 г. – с още един месец, а от 14.06.2013 г. – отново с два месеца. С 

постановление от 16.09.2013 г. е отказано образуване на наказателно 

производство, като е указано препис от постановлението да се изпрати на 

страната и  че същото подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал.2 НПК 

пред АП – София. Постановлението е обжалвано на 04.10.2013 г. и с 

постановление от 14.10.2013 г. АП София е потвърдила постановлението на 

ОП Перник за отказ от образуване на наказателно производство.  
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Проверена е и  пр.пр. № 1030/13 г. , по която постановлението за отказ 

на прокурор Антова не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 629/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Албена 

Стоилова. Преписката е изпратена по компетентност в ОП Перник от РП 

Перник на 22.02.2013 г. С протокол от 27.02.2013 г. за случайно 

разпределение за наблюдаващ прокурор е определена Албена Стоилова, като 

е приложена част от протокола, която отразява само номера на преписката и 

името на наблюдаващия прокурор. С постановление от 29.04.2013 г. е 

постановен отказ за образуване на ДП на основание чл. 213, ал.1 вр. чл. 35, 

ал.1 от НПК. Преписката се изпраща в РП Перник за произнасяне в частта за 

престъпление от нейна компетентност, отбелязано е, че постановлението 

подлежи на обжалване по реда на чл. 213 ал. 2 от НПК. Указано е препис да 

се изпрати на заинтересованите лица, като е отбелязано, че от общо осем 

лица едно е получил постановлението на ръка. Постановлението не е 

обжалвано. 

 

Пр. пр. № 1024/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Албена 

Стоилова. Преписката е образувана по повод постъпили материали от 

ОДМВР в ОП Перник на 29.03.2013 г. с мнение за образуване на досъдебно 

производство. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определена Албена Стоилова, като е приложена част 

от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.09.2013 г. е постановен 

отказ за образуване на досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 вр. 

чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Копие от постановлението е изпратено на кмета на 

община Перник  и е отбелязано, че постановлението подлежи на обжалване 

по реда на чл. 213 ал. 2 от НПК. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 729/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Албена 

Стоилова. Преписката е образувана по повод постъпили материали от СП 

София в ОП Перник на 17.03.2013 г. по компетентност. С протокол от 

същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определена Албена Стоилова, като е приложена част от протокола, която 

отразява само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 16.04.2014 г. преписката е върната на СП София. С 

постановление на АСпП от 09.06.2014 г. преписката е възложена за 

произнасяне по компетентност на ОП Перник.  С постановление от 

24.10.2014 г. ОП Перник е отказала да образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Копие от постановлението е изпратено на 
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жалбоподателя, като е приложена обратна разписка, отбелязано е, че 

постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 213 ал. 2 от НПК. 

Постановлението не е обжалвано. На 31.10.2014 г. ОП Перник е уведомила 

ВКП, че преписката е приключена с постановление за отказ. 

Проверени са и: пр.пр. № 1137/14 г., № 3095/13 г.; № 2312/14 г.; № 

2005/14 г. на прокурор Стоилова, по които е постановен отказ от образуване 

на досъдебно производство, който не е обжалван. 

 

Пр. пр. № 1405/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Бисер 

Михайлов. Преписката е образувана по жалба на 21.05.2013 г. С протокол от 

същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е определен 

прокурор Михайлов, като е приложена част от протокола, която отразява 

само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 30.05.2013 г. е възложена проверка на ОДМВР Перник. С 

постановление от 15.07.2013 г. е постановен отказ за образуване на 

досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 от НПК. Указано е копие 

от постановлението да се изпрати  на заинтересованото лице за сведение, 

както и на ОДМВР Перник – за сведение, без да е указано, че 

постановлението подлежи на обжалване. Няма данни за изпращане на копие 

от постановлението. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 2312/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Бисер 

Михайлов. Преписката е образувана по повод жалба от 10.09.2013 г. С 

протокол от същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор 

е определен прокурор Михайлов, като е приложена част от протокола, която 

отразява само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 11.09.13 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно 

производство  на основание чл. 213, ал.1 от НПК. Копие от постановлението 

се изпраща  на  заинтересованото лице, като е указано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред АП София. Към материалите по преписката няма 

данни за изпращане на копие от постановлението. Постановлението не е 

обжалвано. 

Проверени са и: пр.пр. № 2006/13 г., № 1980/13 г., № 2702/13 г. на 

прокурор Михайлов, по които постановленията за отказ  не са обжалвани. 

 

Пр. пр. № 1641/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Бисер 

Михайлов. Преписката е образувана по повод жалба на 26.06.2014 г. С 

протокол от същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор 

е определен прокурор Михайлов, като е приложена част от протокола, която 

отразява само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. С 
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постановление от  09.07.2014 г. е постановен отказ за образуване на 

досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 от НПК. Копие от 

постановлението се изпраща на  заинтересованото лице като е указано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП София. От материалите по 

преписката не се установяват данни за изпращане на копие от 

постановлението. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 2683/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Иван 

Гешев. Преписката е образувана по повод получена в ОП Перник жалба на 

21.10.2013 г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Гешев, като е приложена част 

от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 15.11.2013 г. е постановен 

отказ за образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 

от НПК. Указано е копие от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя, отбелязано е, че постановлението подлежи на обжалване 

пред АП София. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 2860/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Иван 

Гешев. Преписката е образувана по повод получена в ОП Перник жалба на 

06.11.2013 г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Гешев, като е приложена част 

от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 02.12.2013 г. е постановен 

отказ за образуване на досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 от 

НПК. Указано е копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, 

отбелязано е, че постановлението подлежи на обжалване пред АП София. 

Постановлението не е обжалвано. 

Проверени са и следните преписки на прокурор Гешев, по които има 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство: № 2736/13 г.; № 

2966/13 г. Постановленията не са обжалвани. 

 

Пр. пр. № 2874/2012 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Моника 

Любомирова. Преписката е образувана по повод сигнал до ОДМВР Перник 

и изпратена в ОП Перник на 25.09.2012 г. по компетентност. Липсва 

протокол  за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор. С 

постановление от 11.02.2013 г. е постановен отказ за образуване на 

досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Указано е 

копие от постановлението да се изпрати на ОДМВР, отбелязано е, че 
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постановлението подлежи на обжалване по чл. 213, ал.2 от НПК. 

Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 2534/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Моника 

Любомирова. Преписката е образувана по повод жалба до ОП Перник от 

04.10.2013 г. Приложена е част от протокола за случайно разпределение на 

преписката, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 17.10.13 г. производството по 

преписката е прекратено пред ОП Перник и същата е изпратена по 

компетентност на РП София. С постановление от 25.11.2013 г. РП София е 

отказала да приеме по компетентност преписката.  С постановление от 

03.12.2013 г. от ОП Перник е постановен отказ за образуване на досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Указано е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя, отбелязано е, че 

постановлението подлежи на обжалване по чл. 213, ал.2 от НПК. 

Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 2802/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Моника 

Любомирова. Преписката е образувана по повод жалба до ОП Перник от 

20.11.2014 г. Приложена е част от протокола от същата дата, която отразява 

само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 27.11.14 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно 

производство на основание чл. 213, ал.1 от НПК. Указано е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя, отбелязано е, че 

постановлението подлежи на обжалване по чл. 213, ал.2 от НПК. 

Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 1989/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Моника 

Любомирова. Преписката е образувана по повод жалба до ОП Перник от 

08.08.2014 г. Приложена е част от протокола за случаен избор от същата 

дата, която отразява само номера на преписката и името на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 20.08.14 г. е постановен отказ за образуване на 

досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 от НПК. Указано е копие 

от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, отбелязано е, че 

постановлението подлежи на обжалване по чл. 213, ал.2 от НПК. 

Постановлението е обжалвано. С постановление от 18.09.2014 г. на АП 

София частично е отменено постановлението за отказ на ОП Перник, като е 

указано материалите да се изпратят на РП Перник на основание чл. 35, ал.2 

от НПК. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред 

ВКП на основание чл. 200 от НПК.  
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Допълнително са проверени пр.пр. № 68/13 г.; № 2615/13 г.; № 591/13 

г., № 266/14 г. № 1133/14 г.; № 882/13 г, по които прокурор Любомирова е 

постановила е отказ от образуване на наказателно производство, който не е 

обжалван. 

 

Пр. пр. № 691/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Пламен 

Найденов. Преписката е образувана по повод жалба, препратена от ВКП в 

ОП Перник на 25.02.2013 г. Не е приложен  протокол за случайно 

разпределение за наблюдаващ прокурор. С писмо от 12.03.2013 г. е 

възложена проверка  на ОДМВР Перник. С постановление от 18.07.2013 г. е 

постановен отказ за образуване на досъдебно производство на основание чл. 

213, ал.1 от НПК. Указано е копие от постановлението да се изпрати на 

Директора на ОДМВР Перник,  без да се указва изпращане на 

жалбоподателя, не е отразена и възможността за обжалване на 

постановлението пред АП София. Липсват данни да е уведомена и ВКП. 

Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 1210/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Пламен 

Найденов. Преписката е образувана по повод сигнал в ОП Перник от 

23.04.2013 г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Найденов, като е приложена 

част от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.05.2013 г. е постановен 

отказ за образуване на досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 от 

НПК. Указано е копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, 

но не е указано, че същото подлежи на обжалване. Постановлението не е 

обжалвано. 

 

Пр. пр. № 854/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Пламен 

Найденов. Преписката е образувана по повод постановление от 14.03.2013 г.  

на РП Перник, получено в ОП Перник на 18.03.2013 г. С протокол от същата 

дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е определен 

прокурор Найденов, като е приложена част от протокола, която отразява 

само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. На 

20.03.2013 г. с писмо е възложена проверка на ОДМВР Перник. С 

постановление от 29.08.2013 г. е постановен отказ за образуване на 

досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е 

копие от постановлението да се изпрати на ОДМВР Перник, не се указва 

копие да се изпрати на жалбоподателя,  не е указано и че  същото подлежи на 

обжалване. След служебна проверка с постановление от 20.01.2014 г. АП 
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София е отменила постановлението за отказ. С постановление от 02.04.2014 

г. е образувано досъдебно производство в ОП Перник. Същото е изпратено е 

в ОСлО Перник за разследване.  С постановление от 05.12.2014 г. 

производството е спряно срещу неизвестен извършител. Копие от 

постановлението не е изпратено на жалбоподателя, а само на ОДМВР 

Перник. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване. 

Проверени са още и преписки с № 560/13 г.,№ 2262/14 г.; № 331/14 г. 

на прокурор Найденов, по които са постановени откази от образуване на 

наказателно производство, като същите не са обжалвани. 

 

Пр. пр. № 3172/2012 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Николай 

Цветков. Преписката е образувана по повод изпратена от АП София по 

компетентност жалба, получена в ОП Перник на 05.11.2012 г. Липсва 

протокол за случайно разпределение на  преписката и определяне на 

наблюдаващ прокурор. С постановление от 31.05.2013 г. е постановен отказ 

за образуване на досъдебно производство на основание чл.199 от НПК. 

Указано е копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателката, 

както и че същото подлежи на обжалване. Няма данни постановлението да е 

изпратено на жалбоподателката.  След служебна проверка с постановление 

от 06.02.14 г. АП София е потвърдила постановлението за отказ.  

 

Пр. пр. № 689/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Николай 

Цветков. Преписката е образувана по повод изпратен от ВКП по 

компетентност сигнал, получена в ОП Перник на 13.03.2013 г. С протокол от 

същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е определен 

прокурор Цветков, като е приложена част от протокола, която отразява само 

номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 08.10.2013 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство  

на основание чл.199 от НПК. Указано е копие от постановлението да се 

изпрати на жалбоподателя, както и че същото подлежи на обжалване. Няма 

данни постановлението да е изпратено на жалбоподателя. 

  

Пр. пр. № 1057/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Николай 

Цветков. Преписката е образувана по повод изпратена от РП Перник по 

компетентност жалба, получена в ОП Перник на 03.04.2013 г. С протокол от 

04.04.2013 г. за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определен прокурор Цветков, като е приложена част от протокола, която 

отразява само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 07.04.2014 г. е постановен отказ за образуване на 

досъдебно производство на основание чл.24, ал.1 т.1 от НПК. Указано е 
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копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, както и че 

същото подлежи на обжалване. С постановление на АП София от 16.06.2014 

г. е потвърдено постановлението на ОП Перник. 

 

Пр. пр. № 2409/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Николай 

Цветков. Преписката е образувана по повод сигнал до ОП Перник от 

02.10.2014 г. С протокол от 03.10.2014 г. за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Цветков, като е приложена част 

от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 10.11.2014 г. е постановен 

отказ за образуване на досъдебно производство на основание чл.199, ал.1 от 

НПК. Указано е копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, 

както и че същото подлежи на обжалване. С постановление на АП София от 

19.01.2015 г. е потвърдено постановлението на ОП Перник. 

Проверени са и преписки с номера № 2556/14 г.; № 1473/14 г.; № 

2565/14 г. на прокурор Цветков. 

 

Пр. пр. № 2105/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Анита 

Джамалова. Преписката е образувана по повод сигнал, препратен от ВКП до 

ОП Перник на 13.08.2013 г. С протокол от същия ден за случайно 

разпределение за наблюдаващ прокурор е определен прокурор Джамалова, 

като е приложена част от протокола, която отразява само номера на 

преписката и името на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

13.09.2013 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е копие от постановлението да се 

изпрати на жалбоподателя, както и че същото подлежи на обжалване по чл. 

213, ал.2 от НПК. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 547/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Анита 

Джамалова. Преписката е образувана по повод сигнал, препратен от ВКП до 

ОП Перник на 19.02.2013 г. С протокол от същия ден за случайно 

разпределение за наблюдаващ прокурор е определен прокурор Джамалова, 

като е приложена част от протокола, която отразява само номера на 

преписката и името на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

24.06.2013 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е копие от постановлението да се 

изпрати на жалбоподателя, както и че същото подлежи на обжалване по чл. 

213, ал.2 от НПК. По повод служебна проверка с постановление от 

25.07.2013 г. е потвърдено постановлението на ОП Перник. 
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Пр. пр. № 1288/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Анита 

Джамалова. Преписката е образувана по повод жалба до ОП Перник на 

19.05.2014 г. С протокол от 20.05.2014 г. за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Джамалова, като е приложена 

част от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.06.2014 г. е постановен 

отказ за образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 

от НПК. Указано е копие от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя, както и че същото подлежи на обжалване по чл. 213, ал.2 от 

НПК. Постановлението не е обжалвано.  

Проверени са и преписки с номера № 673/14 г.; № 879/14 г. – на 

прокурор Джамалова. 

 

Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство,  могат да се изведат следните изводи. 

Назначаването на проверки по преписки през 2013 и началото на 2014 

г. в ОП Перник се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 

на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

По част от преписките не се указва, че подлежат на обжалване, а 

само,че се изпращат за сведение. По някои се прилагат обратни разписки за 

връчване на постановлението, а по други – не. При обжалване на 

постановленията – преписките се окомплектоват своевременно и се 

изпращат на въззивната инстанция. По всички преписки се прилага опис на 

материалите, които се съдържат в съответната преписка.   

Всички преписки са подредени хронологично, може да се направи 

справка по образуването и движението на същите. Не се прилага протокол 

от разпределението, от който да са видни изключените прокурори, а само 

извлечение – с името на избрания прокурор.  

Очевидно е, че в ОП Перник не са били съставени индивидуални 

протоколи за избор по конкретната преписка. По преписките са прилагат 

само протоколи от деня за всички преписки или части от тях. 

 По време на проверката в ОП Перник се въвежда новата система за 

разпределение на делата и преписките в прокуратурата, която следва да 

заработи след въвеждането на модула за случайно разпределение на УИС-2. 

Тя функционира само с електронен подпис на лицата, определени със 

заповед на административния ръководител. В ОП Перник тези лица са 

административният ръководител или неговите заместници.  
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Новите правила за приложение на разпределението на преписките и 

досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ са 

утвърдени със заповед на Главния прокурор на РБ № РД-02-41/14.10.2015 г. 

Правилата  предвиждат особен ред за изключване магистрати от 

разпределението /с резолюция или заповед на административния 

ръководител по реда на чл. 17 и сл./, което следва да се отрази в изготвения 

протокол. Съгласно чл. 13 от Правилата след разпределението на 

преписките се разпечатва общ протокол, като след подписването му от 

административния ръководител, един екземпляр се архивира, а екземпляр 

от протокола за разпределението на конкретната преписка се прилага към 

същата.  

 

 Инстанционни преписки 

 

 ОП Перник не представя цифрово обобщение  на инстанционните 

решения на АП София по преписки на ОП Перник, които са приключили с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, както и на 

инстанционните решения на АП София по преписки на ОП Перник, които 

са приключили с  резолюции по чл. 4 и чл. 5 от  Инструкция № И 

89/10.03.2011г.  

 Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на районните  прокуратури, които са приключили с постановление за 

отказ от образуване на досъдебно производство за 2013 г. са  общо  72, 

като от тях отменени са 16, а потвърдени са 56 постановления. За 2014 г. 

инстанционните решения на ОП – Перник по повод постановления за отказ 

възлизат на 104 бр., от които отменени са 27 постановления, а потвърдени 

са 77.      

Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на районни прокуратури, които са приключили с  резолюции по чл.4 и 

чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. са общо 27 за 2013 г. , от които 18 

резолюции са потвърдени, а за 2014 г. инстанционните решения от този тип  

не се отчитат поради отмяна на инструкцията. 

 

В края на 2014 г. не се отчитат останали нерешени преписки, които 

да са образувани преди 31.12.2013 г.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните инстанционни 

преписки на ОП Перник: 
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Пр. пр. № 3272/2012 г. на ОП – Перник. Прокурор Цветков. 

Постъпила жалба в ОП – Перник срещу постановление на РП – Радомир на 

02.11.2012 г. С протокол за случайно разпределение от същия ден за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Цветков, като е приложена част 

от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор.  В постановлението от 13.12.2012 г. е потвърдено 

постановлението на РП – Радомир за отказ от образуване  на ДП. Отразен 

е както входящият номер по описа на ОП – Перник, така и входящият 

номер на ревизираната прокуратура. Постановлението на ОП Перник е 

обжалвано пред АП София, която с постановление от 20.03.2013 г. е 

потвърдила цитираното по-горе постановление. 

 

Пр. пр. №  2745/2013г. на ОП – Перник. Прокурор Антова. 

Постъпила е преписка ведно с обжалваното постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство на РП Перник  в ОП – Перник  на 

29.10.2013 г. С протокол за случайно разпределение от същия ден за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Антова, като е приложена част 

от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор.  В постановлението от 27.11.2013 г. е потвърдено 

постановлението на РП –Перник  за отказ от образуване  на досъдебно 

производство. Отразен е както входящият номер по описа на ОП – Перник, 

така и входящият номер на ревизираната прокуратура. Постановлението 

на ОП Перник е обжалвано пред АП София, която с постановление от 

16.01.2014 г. е потвърдила цитираното по-горе постановление. 

 

Пр. пр. № 3802/2012 г. на ОП – Перник. Прокурор Моника 

Любомирова. Постъпила жалба срещу постановление на РП – Трън ведно с 

обжалваното постановление в ОП – Перник на 19.12.2012 г. С протокол от 

20.12.2012 г. за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определен прокурор Любомирова, като е приложена част от протокола, която 

отразява само номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор.  В 

постановлението от 03.01.2013 г. е потвърдено постановлението на РП –

Трън за отказ от образуване  на досъдебно производство. Отразен е както 

входящият номер по описа на ОП – Перник, така и входящият номер на 

ревизираната прокуратура. Постановлението на ОП Перник е обжалвано 

пред АП София, която с постановление от 22.04.2013 г. е потвърдила 

цитираното по-горе постановление. 

 

Пр. пр. № 2113/2013 г. на ОП – Перник. Прокурор  Джамалова. 

Постъпила жалба срещу постановление на РП – Перник ведно с обжалваното 
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постановление в ОП – Перник на 14.08.2013 г. С протокол от същия ден за 

случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е определен прокурор 

Джамалова, като е приложена част от протокола, която отразява само номера 

на преписката и името на наблюдаващия прокурор.  В постановлението от 

13.09.2013 г. е потвърдено постановлението на РП – Перник за отказ от 

образуване  на досъдебно производство. Отразен е както входящият номер 

по описа на ОП – Перник, така и входящият номер на ревизираната 

прокуратура. Постановлението на ОП Перник не е обжалвано пред АП 

София. 

 

Пр. пр. № 2575/2013 г. на ОП – Перник. Прокурор  Михайлов. 

Постъпила жалба срещу постановление на РП – Перник ведно с обжалваното 

постановление в ОП – Перник на 08.10.2013 г. С протокол за случайно 

разпределение от същия ден за наблюдаващ прокурор е определен прокурор 

Михайлов, като е приложена част от протокола, която отразява само номера 

на преписката и името на наблюдаващия прокурор.  В постановлението от 

16.10.2013 г. е потвърдено постановлението на РП – Перник за отказ от 

образуване  на досъдебно производство. Отразен е както входящият номер 

по описа на ОП – Перник, така и входящият номер на ревизираната 

прокуратура. Постановлението на ОП Перник не е обжалвано пред АП 

София. 

 

Пр. пр. № 2756/2012 г. на ОП – Перник. Прокурор  Стоилова. 

Постъпила жалба срещу постановление на РП – Перник ведно с обжалваното 

постановление в ОП – Перник на 12.09.2012 г. С протокол за случайно 

разпределение от същия ден за наблюдаващ прокурор е определен прокурор  

Стоилова като е приложена част от протокола, която отразява само номера на 

преписката и името на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 14.09.2012 

г. на ОП Перник е потвърдено постановлението на РП – Перник за отказ от 

образуване  на досъдебно производство. Резолюцията на ОП Перник е 

обжалвана пред АП София, която с постановление от 06.11.2012 г. е 

потвърдила резолюцията. Постановлението е обжалвано пред ВКП, която с 

постановление от 14.05.2013 г. е потвърдила постановлението на АП София. 

Същото постановление е обжалвано пред заместника на главния прокурор - 

Сарафов. Последният с постановление от 27.08.2013 г. потвърждава 

постановлението на прокурор при ВКП. 

 

Пр. пр. № 829/2013 г. на ОП – Перник. Прокурор  Найденов. 

Постъпила жалба срещу постановление на РП – Перник ведно с обжалваното 

постановление в ОП – Перник на 15.03.2013 г. С протокол за случайно 
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разпределение от същия ден за наблюдаващ прокурор е определен прокурор 

Найденов, като е приложена част от протокола, която отразява само номера 

на преписката и името на наблюдаващия прокурор.  В постановлението от 

19.03.2013 г. е потвърдено постановлението на РП – Перник за отказ от 

образуване  на досъдебно производство. Отразен е както входящият номер 

по описа на ОП – Перник, така и входящият номер на ревизираната 

прокуратура. Постановлението на ОП Перник не е обжалвано пред АП 

София. В диспозитива му е отбелязано, че същото не подлежи на 

обжалване. 

 

Проверени са още и следните инстанционни преписки, по които е 

потвърдено ревизираното постановление: № 1309/14 г.; № 360/14 г.; № 

538/14 г.; № 418/14 г.; № 326/14 г.; № 74/14 г.; 715/13 г.; № 626/14 г. – по 

описа на ОП Перник. 

 

Пр. пр. № 88/2013 г. на ОП – Перник. Прокурор  Цветков. 

Постъпила жалба срещу резолюция за прекратяване на преписка  на РП – 

Перник ведно с преписката в ОП – Перник на 10.01.2013 г. С протокол за 

случайно разпределение от същия ден за наблюдаващ прокурор е определен 

прокурор Цветков, като е приложена част от протокола, която отразява само 

номера на преписката и името на наблюдаващия прокурор. В 

постановлението от 15.01.2013 г. е потвърдена резолюцията на РП – Перник 

за прекратяване на преписката. Отразен е както входящият номер по описа на 

ОП – Перник, така и входящият номер на ревизираната прокуратура. 

Постановлението на ОП Перник е обжалвано пред АП София, която с 

постановление от 24.07.2013 г. е отменила постановлението на ОП Перник 

като е указала на РП Перник да образува досъдебно производство. 

 

Пр. пр. №3 /2013 г. на ОП – Перник. Прокурор  Г. Антова. По повод 

служебна проверка в ОП Перник е получена на 02.01.2013 г. преписката от 

РП Перник, по която с резолюция от 25.10.2011 г.  е била прекратена 

преписката. С протокол за случайно разпределение от същата дата за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Антова, като е приложена част 

от протокола, която отразява само номера на преписката и името на 

наблюдаващия прокурор.  С разпореждане от 22.01.2013 г. е отменена 

резолюцията на РП Перник. По преписката не е приложен актът на РП 

Перник. 

 

Пр. пр. № 794/2014 г. на ОП – Перник. Прокурор  Цветков. На 

21.03.2014 г.  в ОП – Перник  е постъпила жалба срещу постановление на РП 
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– Перник ведно с преписката. С протокол от същия ден за случайно 

разпределение за наблюдаващ прокурор е определен прокурор Цветков, като 

е приложена част от протокола, която отразява само номера на преписката и 

името на наблюдаващия прокурор.  В постановлението от 31.03.2014 г. е 

потвърдено постановлението на РП – Перник за отказ от образуване  на 

досъдебно производство. Отразен е както входящият номер по описа на ОП – 

Перник, така и входящият номер на ревизираната прокуратура. 

Постановлението на ОП Перник е обжалвано пред АП София, която с 

постановление от 09.07.2014 г. е отменила постановлението на ОП Перник и 

е разпоредила на РП Перник да образува досъдебно производство. В 

материалите по преписката не е приложено обжалваното постановление. 

 

Пр. пр. № 2790/2013 г. на ОП – Перник. Прокурор  Антова. На 

31.10.2013 г.  в ОП – Перник  е постъпила жалба срещу постановление на РП 

– Перник ведно с преписката. С протокол от 01.11.2013 г. за случайно 

разпределение за наблюдаващ прокурор е определен прокурор Антова, като е 

приложена част от протокола, която отразява само номера на преписката и 

името на наблюдаващия прокурор.  В постановлението от 07.01.2014 г. е 

отменено постановлението на РП – Перник за отказ от образуване  на 

досъдебно производство. Отразен е както входящият номер по описа на ОП – 

Перник, така и входящият номер на ревизираната прокуратура. В 

материалите по преписката е приложено обжалваното постановление. 

 

Проверени са още и пр.пр. с номера  №508/14 г.; № 865/14 г.; № 213/14 

г.; № 638/14 г.; № 640/14 г. № 2249/14 г.  по описа на ОП Перник, по които 

актовете на ревизираната прокуратура са отменени. 

 

Установи се, че срокът по реда на чл. 202, ал. 2 от НПК не винаги се 

спазва от наблюдаващите прокурори от ОП – Перник. 

Движението на инстанционните преписки се отразява коректно.  

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от 

ревизирания акт на съответната районна прокуратура. 

Преписките са прецизно комплектувани, придружени с опис, 

прошнуровани и прономеровани. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП - Перник, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ. 
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През 2013 г. в ОП - Перник са наблюдавани общо 180   досъдебни 

производства, от които новообразуваните са 83, а образуваните в предходен 

период 97.    

През 2014 г. в ОП - Перник са наблюдавани 153 досъдебни 

производства, от които новообразуваните досъдебни производства са 73, а 

образуваните в предходен период 80.    

   

През 2014 г.  ръстът на наблюдаваните производства е спаднал с  

15% спрямо 2013 г. През първата година от проверявания период 

новообразуваните досъдебни производства съставляват 46% от общия 

брой, докато  през втората те са  47,7 %. 

  

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2013 г.  са  142 досъдебни производства. 

През 2014 г. са приключени 129 досъдебни производства.   

 

От горното е видно, че броят на наблюдавани производства през 

втората година от проверявания период намалява /с 15%/. Констатира се 

обаче нарастване на относителния дял на решените досъдебни 

производства през втората година: от 78,8% спрямо всички наблюдавани 

през 2013 г. производства – на 84,3% - през 2014 г.  

 

Спрените досъдебни производства  през 2013 г. са общо 28, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 26, спрени срещу известен 

извършител – 2. 

Спрените досъдебни производства през 2014 г. са общо 47, от които 43 

срещу неизвестен извършител и 4 срещу известен извършител. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване през 

2013 г. – общ брой – 172, като всички са уважени; през 2014 г. общият брой 

на исканията е 129, от които отново всички са уважени. 

 

Следва да се отбележи, че високият процент на уважени 

предложения, изготвени от разследващия орган до наблюдаващия прокурор, 

от една стана се дължи на мотивираните и обосновани искания на 

разследващия орган, а от друга – на желанието за обективно и всестранно 

разследване от наблюдаващия прокурор. 



 

 

41 

 

Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2013 г. възлизат общо на 79, през 2014 г. –  

броят им е 64,  като и през двете години всички искания са уважени. 

През 2013 г. са направени 102 искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по – горестоящата прокуратура,  а през 2014 г. броят на 

тези искания е  73. Не се отчитат неуважени искания.    

 

При проверката на конкретни досъдебни производства се установи, 

че исканията за удължаване на срока на разследване до административния 

ръководител на съответната прокуратура и до ръководителя на 

горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно изискванията на НПК, 

в указания срок.  

 

 

Възобновените наказателни производства през 2013 са общо 40 /5 от 

тях - срещу известен извършител/, а през 2014 г. – 21 /3 – срещу известен 

извършител/. 

 

 Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 3068/2012 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 438/2012г. 

по описа на РУП на МВР - Радомир. Прокурор Стоилова. Досъдебното 

производство е образувано по чл. 212, ал.2  от НПК, като прокурорът е 

уведомен на 13.10.2012 г., срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 249, ал. 3 от НК. С постановление от 20.06.2013 г. делото е спряно на 

основание чл. 244, ал.1 т.2 и чл. 245, ал.1 от НПК. Указано е  делото да се 

изпрати на РУП на МВР - Радомир за продължаване издирването на 

неразкритите извършители; указано е и, че постановлението подлежи на 

обжалване по реда и в срока по чл. 244, ал.5 от НПК. Липсват данни за 

изисквани справки от полицията за проведените ОИМ, както и изготвен 

план с цел разкриване на извършителя; не са изисквани и получавани текущи 

справки от прокуратурата. Налице е незаинтересованост относно 

движението на преписката и разкриване извършителя на деянието. 

 

Пр. пр. № 1863/2013 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 471/2013г. 

по описа на І РУП на МВР - Перник. Прокурор Стоилова. Досъдебното 
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производство е образувано по чл. 212, ал.2  от НПК като прокурорът е 

уведомен на 28.06.2013 г. срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 199, ал.1, т.3, вр. чл. 198 от НК. С постановление от 26.08.2013 г. 

делото е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2  от НПК. Указано е  делото да 

се изпрати на І РУП на МВР Перник за продължаване издирването на  

извършителя със задължение да уведоми ОП за резултатите; да се изпрати на 

потърпевшата и на І РУП на МВР Перник; постановлението подлежи на 

обжалване по реда и в срока по чл. 244, ал.5 от НПК. Липсват данни за 

изисквани справки от полицията за проведените ОИМ, както и изготвен 

план с цел разкриване на извършителя; не са изисквани и получавани текущи 

справки от прокуратурата. Налице е незаинтересованост относно 

движението на преписката и разкриване извършителя на деянието. 

 

Пр. пр. № 795/2013 г.  по описа на ОП – Перник, Сл.Д № 21/2013г. 

по описа на ОСлО при ОП - Перник. Прокурор Любомирова. Досъдебното 

производство е образувано с постановление на 21.03.2013 г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 249, ал.1 от НК. С 

постановление от 05.07.2013 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2  

от НПК. Указано е  делото да се изпрати на ОД на МВР Перник за 

продължаване издирването на  извършителя; да се изпрати на потърпевшата 

и наОД на МВР Перник; постановлението подлежи на обжалване по реда и в 

срока по чл. 244, ал.5 от НПК. Липсват данни за изисквани справки от 

полицията за проведените ОИМ, както и изготвен план с цел разкриване на 

извършителя; не са изисквани и получавани текущи справки от 

прокуратурата. Налице е незаинтересованост относно движението на 

преписката и разкриване извършителя на деянието. 

 

Пр. пр. № 3281/2012 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 552/2012г. 

по описа на ІІ РУП на МВР - Перник. Прокурор Любомирова. 

Досъдебното производство е образувано по чл. 212, ал.2  и по чл. 212, ал.3 

НПК е уведомен е прокурорът на 05.11.2012 г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 249, ал.3 от НК. С постановление от 

06.03.2013 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2  от НПК. Указано 

е  делото да се изпрати на ІІ РУП на МВР Перник за продължаване 

издирването на  извършителя; да се изпрати на потърпевшата и на ІІ РУП на 

МВР Перник и на банката /налице е обратна разписка/; постановлението 

подлежи на обжалване по реда и в срока по чл. 244, ал.5 от НПК. Липсват 

данни за изисквани справки от полицията за проведените ОИМ, както и 

изготвен план с цел разкриване на извършителя; не са изисквани и 

получавани текущи справки от прокуратурата. Налице е 
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незаинтересованост относно движението на преписката и разкриване 

извършителя на деянието. 

 

Пр. пр. № 274/2013 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 25/2013г. по 

описа на ОД на МВР - Перник. Досъдебното производство е образувано по 

реда на чл. 212, ал.3 от НПК на 22.01.2013 г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. 115, ал.1 от НК. С постановление от 29.11.2013 г. 

наказателното производство е спряно. С постановление от 10.04.2014 г. е 

възобновено. Отново с постановление от 01.09.2014 г. е спряно на основание 

чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. От приложените материали по преписката няма 

информация да са извършвани някакви ПСД. 

 

Пр. пр. № 2449/2009 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 337/2009 г. 

по описа на ОД на МВР - Перник. Досъдебното производство е образувано 

по реда на чл. 212, ал.3 от НПК на 11.12.2009 г. срещу неизвестен 

извършител  за престъпление по чл. 115 вр. чл. 18 от НК. С постановление 

от 07.06.2010 г.  наказателното производство е спряно на основание чл. 244, 

ал.1, т. 2 от НПК. С постановление от 25.04.2012 г.  досъдебното 

производство е възобновено. Отново с постановление от 02.09.2012 г. е 

спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК и е възобновено на 02.09.2013 

г. С постановление от 10.01.2014 г. производството отново е спряно. От 

приложените материали по преписката няма информация да са извършвани 

някакви ПСД след датата на спиране. 

 

Пр. пр. № 1746/2010 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 449/2010 г. 

по описа на ОД на МВР - Перник. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на ОП Перник от 07.09.2010 г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 319б от НК. С постановление от 

20.01.2011 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, 

т. 2 от НПК. С постановление от 28.10.2013 г. досъдебното производство е 

възобновено и прекратено. 

 

Проверени са и следните пр.пр. по описа на ОП Перник, образувани 

срещу неизвестен извършител, по които производството е спряно: № 2798/13 

г.; № 22/14 г.; № 2341/13 г.; № 1599/14 г.; № 1302/14 г.; №861/14 г.; № 

1954/14 г.; № 1887/14 г.; № 532/14 г. 

 

Пр. пр. № 702/2011 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 139/2011г. по 

описа на ОД на МВР - Перник. Прокурор Цветков. Досъдебното 

производство е образувано с постановление на прокурор от 31.05.2011 г. 



 

 

44 

срещу  известен извършител за престъпление по чл. 301, ал.2 от НК. На 

11.10.2011 г. делото е получено в ОП Перник с мнение за съд. На 02.11.2011 

г. делото е внесено в ОС Перник с обвинителен акт. След връщане от ОС 

Перник за отстраняване на нарушения в обвинителния акт същият е внесен 

отново в съда на 23.12.2011 г. Делото е насрочено за 15.02.2012 г. С присъда 

№ 42/22.11.2012 г. на ОС Перник по НОХД № 1/2012 г. лицето е признато за 

виновно. След въвзивна жалба АС София постановява решение № 

160/28.06.2013 г., с което присъдата е отменена и делото е върнато за ново 

разглеждане на прокуратурата. С постановление от 27.09.2013 г. на ОП 

Перник ДП е изпратено на ОДМВР Перник за отстраняване на допуснатите 

нарушения. Няколкократно е продължаван срокът на разследването. На 

27.11.2013 г. делото е изпратено в ОП Перник с мнение за спиране на 

основание чл. 244, т.3 от НПК. На 28.11.2013 г. производството е спряно с 

постановление на ОП Перник. С постановление от 11.11.2014 г. същото е 

възобновено. На 22.12.2014 г. делото е изпратено в ОП Перник с мнение за 

прекратяване. Досъдебното производство е върнато за допълнително 

разследване като е даден нов срок. На 11.05.2015 г. делото е изпратено в ОП 

Перник. На 08.06.2015 г. делото е внесено в ОС Перник с обвинителен акт. С 

разпореждане № 252/10.07.2015 г. на ОС Перник ДП е върнато на ОП Перник 

отново. На 20.07.2015 г. е подаден частен протест срещу разпореждането 

пред АС София. С определение № 238/12.08.2015 г. АС София е потвърдил 

разпореждането на ОС Перник. В момента делото е на фаза  допълнително 

разследване. 

 

Пр. пр. № 782/2006 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 228/2006 г. 

по описа на ОД на МВР - Перник. Досъдебното производство е образувано 

по реда на чл. 212 НПК на 26.05.2006 г. срещу виновно лице за престъпление 

по чл. 343, ал.3 от НК. На 10.10.2006 г. с постановление на прокурор Румяна 

Стефанова досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.1 

НПК. Постановлението за спиране е обжалвано пред ОС Перник, който с 

определение № 63/08.11.2006 г. е отменил постановлението за спиране. На 

07.03.2007 г. отново е спряно на същото основание. С постановление от 

07.11.2013 г. на прокурор Бисер Михайлов делото е възобновено. На 

11.12.2013 г. е поискано удължаване на срока от административния 

ръководител, който е удължил срока с 30 дни на 16.12.2013 г. АП София е 

удължила срока на разследването с три месеца, считано от 02.01.2014 г. На 

28.01.2014 г. ДП е пристигнало в ОП Перник с мнение за спиране. С 

постановление от 14.02.2014 г. същото е спряно на същото основание. С 

постановление от 29.04.2015 г. досъдебното производство е възобновено. На 

29.05.2015 г. е направено искане до ОС Перник за мярка за неотклонение 
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„задържане под стража”, която е определена. След обжалването й пред АС 

София, същият е потвърдил определението, с което е взета мярката. С 

постановление от 27.07.2015 г. мярката е изменена с постановление на 

окръжния прокурор. С постановление от 19.08.2015 г. на прокурор Б. 

Михайлов е наложена ограничителна мярка – забрана за напускане пределите 

на РБ, като срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 

29.08.2015 г. В момента делото е на производство.  

 

Пр. пр. № 281/2009 г.  по описа на ОП – Перник, ДП № 139/2009г. по 

описа на ОД на МВР - Перник. /35 тома/ Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор от 15.05.2009 г. срещу  виновно 

лице за престъпление по чл. 253, ал.1 от НК. След внасяне на обвинителен 

акт в ОС Перник на 22.11.12 г., същият е върнат на 13.12.12 г. от 

разпоредително заседание за отстраняване на процесуални нарушения. 

Обжалвано е с частен протест на прокурор Албена Стоилова пред АС София, 

който с определение № 7/09.01.2013 г. е потвърдил разпореждането на ОС 

Перник. На 03.02.2013 г. е изведено постановление за спиране на прокурор 

Стоилова на основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. На 01.06.2015 г. делото е 

изпратено за послужване на ОС Перник. С определение № 142/4.6.2015 г. ОС 

Перник е оставил без уважение искането на обвиняемия за разглеждане на 

делото по реда на чл. 369, ал.1 от НПК.  

 

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от ОП - Перник 

в своите искания за удължаване на срока спазват действалото през 

проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния прокурор 

№ ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

В ОП Перник се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 от НПК. 

Констатира се, че преписките, спрени срещу известен извършител, се 

съхраняват в прокуратурата. 

Наблюдава се добро взаимодействие между ОП Перник и 

разследващите органи по делата на производство, като след определяне на 

разследващ полицай се изпраща уведомление в ОП Перник, както и 

екземпляр от заповед, с която се определя екип от разследващи полицаи за 

сложни досъдебни производства.  

Същото обаче не може да се каже относно някои от спрените дела, 

тъй като инициативата на прокурора е слаба: не се изискват справки от 

полицията за проведените ОИМ, както и изготвен план с цел разкриване на 

извършителя. 
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В края на постановленията прокурорите отразяват, че след 

извършване на указаните ПСД в обстоятелствената част на акта и при 

събиране на достатъчно доказателства за виновността на определено 

лице, делото следва да се докладва на наблюдаващия прокурор по чл. 219, 

ал.1 НПК, като се удостоверява с подпис на наблюдаващия прокурор, че е 

запознат. 

 

Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 65, от 

които 3 водени срещу известен извършител и 62 водени срещу неизвестен 

извършител; прекратени поради изтекла давност – 28; обжалвани пред съда 

– 1, като се отчита 1 бр. отменено постановление; от ОП Перник не се 

отчитат обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления.  

Прекратените наказателни производства  през 2014 г. са общо 39, от 

които 3 водени срещу известен извършител и 36 водени срещу неизвестен 

извършител. Прекратени по давност са 14; обжалвани пред съда – 1, от тях 

отменени –1; обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване на наказателното производство – не се отчитат.  

 

 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр.пр. № 1841/2014 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 85/2014 г. по 

описа на ОДМВР – Перник. Прокурор Николай Цветков. Производството 

е образувано на 21.07.2014 г. срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 

23.09.2014 г. с мнение за прекратяване.  С постановление от 02.10.2014 г. е 

прекратено наказателното производство на основание чл. 243, ал.1 т.1 от 

НПК, като е указано да се изпрати на страните и че същото подлежи на 

обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Перник на 

основание чл. 243, ал.3 от НПК. Приложена е разписка за получено копие от 

постановлението от заинтересованото лице. Преписката е прошнурована и 

прономерована.  Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр.пр. № 2721/2013г. по описа на ОП – Перник, ДП № 203/2013 г. по 

описа на ОДМВР – Перник. Прокурор Михайлов. Производството е 

образувано на 24.10.13 г. срещу виновното лице за престъпление по чл. 343, 

ал. 1, б. „в” от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 16.04.14 г. с 

мнение за прекратяване. С постановление от 15.05.2014 г. е прекратено 

наказателното производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, като е 

указано да се изпрати на страните и че същото подлежи на обжалване в 7-
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дневен срок от получаването му пред ОС – Перник на основание чл. 243, ал.3 

от НПК. Приложени са обратни разписки за получено копие от 

постановлението от заинтересованите лица. Преписката е прошнурована и 

прономерована. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр.пр. № 2323/2014г. по описа на ОП – Перник, ДП № 118/2014 г. по 

описа на ОДМВР – Перник. Прокурор Стоилова. Производството е 

образувано на 25.09.2014 г. срещу виновното лице за престъпление по чл. 

343, ал. 1, б. „в” от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 21.11.14 г. с 

мнение за прекратяване. С постановление от 11.12.2014 г. е прекратено 

наказателното производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, като е 

указано да се изпрати на страните и че същото подлежи на обжалване в 7-

дневен срок от получаването му пред ОС – Перник на основание чл. 243, ал.3 

от НПК. Приложена е обратна разписка за получено копие от 

постановлението от заинтересованото лице. Преписката е прошнурована и 

прономерована. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр.пр. № 2058/2013 г. по описа на ОП – Перник, сл.д. № 28/2013 г. 

по описа на ОСлО при ОП – Перник. Прокурор Джамалова. 

Производството е образувано на 06.08.2013 г. срещу виновното лице за 

престъпление по чл. 123, ал. 1  от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 

10.12.2013 г. с мнение за прекратяване.  С постановление от 10.01.2014 г. е 

прекратено наказателното производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, 

като е указано копие от постановлението да се изпрати на страната и че 

същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС 

– Перник на основание чл. 243, ал.3 от НПК. Приложена е обратна разписка 

за получено копие от постановлението от заинтересованото лице. Преписката 

е прошнурована и прономерована. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр.пр. № 240/2013 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 38/2013 г. по 

описа на ОДМВР - Перник. Прокурор Галина Антова. Производството е 

образувано на 04.02.2013 г. срещу виновното лице за престъпление по чл. 

248а, ал. 2  от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 29.01.2014 г. с 

мнение за прекратяване.  С постановление от 10.03.2014 г. е прекратено 

наказателното производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, като не е 

указано копие от постановлението да се изпрати на заинтересованите лица, 

както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му 

пред ОС – Перник на основание чл. 243, ал.3 от НПК. 
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Пр.пр. № 424/2014 г. по описа на ОП – Перник, ДП –ЗМ № 468/2013 

г. по описа на РУ „ТП” -  София. Прокурор Любомирова. Производството 

е образувано на 07.10.2013 г. срещу виновно лице за престъпление по чл. 

127, ал. 1  от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 01.04.2014 г. с 

мнение за прекратяване.  С постановление от 16.04.2014 г. е прекратено 

наказателното производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, като е 

указано копие от постановлението да се изпрати на заинтересованите лица и 

че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред 

ОС – Перник на основание чл. 243, ал.3 от НПК. Приложени са 3 бр. обратни 

разписки за получено копие от постановлението от заинтересованите лица. 

Преписката е прошнурована и прономерована. Постановлението не е 

обжалвано. 

 

Пр.пр. № 3152/2012 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 167/2012 г. 

по описа на ОДМВР – Перник. Прокурор Стоилова. Производството е 

образувано на 20.10.2012 г. срещу виновно лице за престъпление по чл. 123, 

ал. 1 от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 29.01.2013 г. с мнение за 

прекратяване.  С постановление от 05.02.2013 г. е прекратено наказателното 

производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, като е указано да се 

изпрати на страните и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 

получаването му пред ОС – Перник на основание чл. 243, ал.3 от НПК. 

Приложени са 2 бр. обратни разписки за получено копие от постановлението 

от заинтересованите лица. Преписката е прошнурована и прономерована.  

Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр.пр. № 1148/2013 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 95/2013 г. по 

описа на ОДМВР – Перник. Прокурор Любомирова. Производството е 

образувано на 22.04.2013 г. срещу виновно лице за престъпление по чл. 249 

ал. 1  от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 28.10.2013 г. с мнение за 

прекратяване.  С постановление от  12.11.2013 г.  е прекратено наказателното 

производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, като е указано копие от 

постановлението да се изпрати на заинтересованото лице и че същото 

подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – 

Перник на основание чл. 243, ал.3 от НПК. Приложена е  обратна разписка за 

получено копие от постановлението от заинтересованото лице. Преписката е 

прошнурована и прономерована. Постановлението не е обжалвано. 

 

Пр.пр. № 2908/2012 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 155/2012 г. 

по описа на ОДМВР - Перник. Прокурор Галина Антова. Производството 

е образувано на 30.09.2012 г. срещу неизвестен извършител за престъпление 



 

 

49 

по чл. 343, ал.1 б ”в”  от НК. Същото е постъпило в ОП – Перник на 

31.05.2013 г. с мнение за прекратяване.  С постановление от 06.06.2013 г. е 

прекратено наказателното производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, 

като  е указано копие от постановлението да се изпрати на заинтересованите 

лица, както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 

получаването му пред ОС – Перник на основание чл. 243, ал.3 от НПК. 

 

Пр.пр. № 3105/2012 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 137/2012 г. 

по описа на ОДМВР – Перник /сл.д. № 7/2103 г. по описа на ОСЛО – при 

ОП Перник/.  Прокурор Николай Цветков. Производството е образувано на 

18.10.2012 г.  срещу виновни лица за престъпление по чл. 219, ал.1 от НК. 

Същото е постъпило в ОП – Перник на 28.05.2013 г. с мнение за 

прекратяване.  С постановление от 12.06.2013 г.  е прекратено наказателното 

производство на основание чл. 243, ал.1 т.1 от НПК, като е указано да се 

изпрати на страните и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 

получаването му пред ОС – Перник на основание чл. 243, ал.3 от НПК. 

Приложени са 2 бр.  обратни разписки за получено копие от постановлението 

от заинтересованото лице. След служебна проверка на АП Перник с 

постановление от 02.12.2013 г. постановлението на ОП Перник е потвърдено. 

 

Проверени са и: пр.пр. 1136/13 г., № 3248/13 г.,  № 957/13 г.,  № 

1921/13 г., № 1638/13 г., № 2952/12 г.  – по описа на ОП Перник, по които 

наказателното производство е прекратено. 

 

От така проверените преписки е видно, че копия от постановленията 

за прекратяване на наказателното производство се изпращат на страните. 

В постановленията се отразява, че същите могат да се обжалват в 7-

дневен срок пред ОС Перник. 

 

След проверката  на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Перник може да се обобщи, че в 

наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски 

актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по реда 

на чл. 219 от НПК, след което се изготвят постановления за привличане на 

лицето като обвиняем за конкретното престъпление. Исканията за 

удължаване на сроковете по досъдебните производства са обстойно 

мотивирани. 
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ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

През 2013 г. в ОС – Перник са внесени общо 35 обвинителни акта, от 

които: по образувани ДП през проверявания период – 5, а по образувани ДП 

в предходни години – 30.  

През 2014 г. в ОС – Перник са внесени 19 обвинителни акта: по 

образувани ДП през проверявания период  - 4, а по образувани ДП в 

предходни години – 15. 

Върнатите от съда дела през 2013 г. с внесени обвинителни актове  

общо са 7,  от които 6 – с разпореждане и 1 – с определение на съда. 

През 2014 г. от съда са върнати 4 дела с внесени обвинителни акта: 2- 

с разпореждане на съда и 2 – с определение на съда. 

Решените от съда дела през 2013 г.  по обвинителен акт са общо 31. От 

тях: 

Осъдителни присъди по общия ред – 25. 

Оправдателни присъди по общия ред – 4, като 3 са протестирани. 

През 2014 г. по внесени с обвинител акт дела са постановени: 

Осъдителни присъди по общия ред - 19.  

Оправдателни присъди по общия ред  - 4, които са протестрани. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени  

обвинителни актове в ОС – Перник  през 2013 г. и 2014 г.: 

 

ПД № 16/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Найденов. На 

18.03.2013 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

26.04.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа 

карта за обвиняемо лице. Приложено е и копие от присъда № 38/13.12.2013 г. 

п о НОХД № 11/13 г., с която е наложено наказание в размер на три години 

„лишаване от свобода” и конфискация на ¼ от имуществото, като 

изтърпяването на наказанието е отложено за три години. Присъдата е 

обжалвана и с решение № 326/14 г. на АС София присъдата е потвърдена. 

Решението е обжалвано и с решение № 16/15 г. ВКС е изменил въззивното 

решение относно размера на наказанието – от 3 години – на 2 години 

„лишаване от свобода”. 

 

ПД № 10/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Найденов. На 

18.01.2013 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

20.02.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа 

карта за обвиняемо лице. Приложено е копие от присъда № 14/04.2013 г. по 



 

 

51 

НОХД № 45/13 г., с която е наложено наказание в размер на две години 

„лишаване от свобода”, като изтърпяването на наказанието е отложено за три 

години. Присъдата е получена в ОП Перник на 30.05.2013 г. 

 

ПД № 22/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Цветков. На 

01.07.2013 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

29.07.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа 

карта за обвиняемо лице. С разпореждане № 135/27.08.2013 г. на ОС Перник 

делото е върнато поради непълноти в обвинителния акт. Разпореждането е 

получено в ОП Перник на 12.09.2013 г. На 04.10.2013 г. отново е внесен 

обвинителен акт. С присъда № 37/02.12.13 г. по НОХД № 244/13 г. е 

наложено наказание  „лишаване от свобода” в размер на една година и 

четири месеца с изпитателен срок от 3 години. Присъдата е получена в ОП 

Перник – няма данни.  

 

ПД № 11/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Джамалова. 

На 22.11.12 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

22.02.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа 

карта за обвиняемо лице. С решение № 26/14 г. на основание чл. 78а от НК е 

наложена глоба в размер на 1000 лв.Същото е атакувано с протест пред АС 

София, който с решение № 268/14 г. е потвърдил решението на ОС Перник. 

 

ПД № 2/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Любомирова. 

На 03.12.12 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

02.01.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа 

карта за обвиняемо лице. С присъда № 7/07.03.2013 г. по НОХД № 5/13 г. е 

наложено наказание  „лишаване от свобода” в размер на шест години при 

първоначален общ режим на изтърпяване.  

 

ПД № 28/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Антова. На 

21.10.13 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 31.10.13 

г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа карта за 

обвиняемо лице. С присъда № 1/14 г. по НОХД № 271/13 г. е наложено 

наказание „лишаване от свобода” в размер на пет години и четири месеца 

при първоначален общ режим на изтърпяване.  

 

ПД № 25/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Стоилова. На 

22.07.13 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 13.09.13 

г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа карта за 

обвиняемо лице. С присъда № 30/13 г. по НОХД № 218/13 г. по описа на ОС 
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Перник  е наложено наказание „лишаване от свобода”  в размер на пет 

месеца с три години изпитателен срок.  

 

ПД № 14/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Стоилова. На 

27.08.14 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 24.09.14 

г. е внесен обвинителен акт в Окръжен съд - Перник.  Приложена е 

статистическа карта за обвиняемо лице. Приложено е съобщение от ОС, 

заведено в ОП на 08.12.14 г., с което прокуратурата е уведомена, че мотивите 

към присъда № 28/14 г. са изготвени. Актът на ОС Перник на е приложен по 

това ПД. 

 

ПД № 3/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Любомирова. 

На 06.02.14 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

13.02.14 г. е внесен обвинителен акт в Окръжен съд - Перник.  Приложена е 

статистическа карта за обвиняемо лице. С присъда № 10/07.03.14 г. е 

наложено наказание „лишаване от свобода” в размер на четири месеца с 

изпитателен срок  от три месеца.  

 

ПД № 18/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Джамалова. 

На 29.09.14 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

16.12.14 г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа 

карта за обвиняемо лице. С присъда № 7/30.04.2015 г. по НОХД № 289/14 г. 

по описа на ОС Перник  е наложено наказание „лишаване от свобода” в 

размер на три години с четири години изпитателен срок. Присъдата е 

получена в ОП Перник на 11.06.15 г. 

 

ПД № 7/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Найденов. На 

25.04.14 г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 14.05.14 

г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа карта за 

обвиняемо лице. С присъда № 20/11.06.14 г. по НОХД № 110/14 г. по описа 

на ОС Перник  е наложено наказание  „лишаване от свобода” в размер на две 

години и шест месеца с три- годишен изпитателен срок. С решение № 383/14 

г. АС София е потвърдил присъдата. 

 

ПД № 16/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Михайлов. На 

19.11.2014  г. досъдебното производство е получено в ОП – Перник. На 

20.11.2014 г. е внесен обвинителен акт в съда.  Приложена е статистическа 

карта за обвиняемо лице. По делото не е приложено копие от присъдата по 

НОХД № 273/14 г., а само съобщение от съда, от което е видно, че на 

17.04.15 г. е получена жалба по повод присъдата. На корицата е отбелязано, 
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че в с.з. от 25.03.15 г. е наложено наказание „лишаване от свобода” в размер 

на две години с изпитателен срок от три години. 

 

Проверени са още и ПД № 13/13 г. и ПД № 24/13 г. – прокурор 

Джамалова; ПД № 18/13 г. – прокурор Любомирова; ПД № 21/13 г. – 

прокурор Антова ПД № 33/13 г. и ПД № 4/14 г. – прокурор Стоилова; ПД 

№9/14 г., ПД № 15/14 г. – прокурор Любомирова; ПД № 5/14 г. – прокурор 

Найденов; 

 

През 2013 г. е постановена 1 осъдителна присъда по реда на Глава 

ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл. от НПК/, а през 2014 г. – 6. По този ред и през 

двете години няма оправдателни  присъди. 

В случая се касае за стриктното спазване на чл. 371 и сл. НПК от 

страна на прокуратурата и конкретното му прилагане от прокурорите с 

цел бързина на наказателното правораздаване. Липсата на оправдателни 

присъди категорично налага извода, че доказателствения материал по 

делата  е преценен процесуално правилно от наблюдаващите прокурори. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок. Обвинителните актове 

отговарят на изискванията на чл. 246 от НПК. Движението на делата бе 

проследено и в книгата за внесени обвинителни актове, всички данни се 

отразяват пълно и точно. 

 

През 2013  е 2014 г. броят на споразуменията в хода на съдебното 

следствие е минимален – по едно за всяка от проверяваните години. 

 

Внесените споразумения в съда по чл. 381 от НПК през 2013 г. са 

общо 5, като всички са одобрени. През 2014 г. –10, като отново всички са 

одобрени от съда.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

СП - 1/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Стоилова. На 

19.12.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 02.01.2013 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. 

Прилага се протоколът с определението от 25.01.2013 г. за одобрение на 

споразумението от съда, който е получен в ОП Перник на 06.02.2013 г. 
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СП - 2/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Стоилова. Не се 

установява датата на постъпване на преписката в ОП – Перник по 

компетентност с мнение за съд, както и кога споразумението е внесено в ОС 

– Перник. Прилага се протоколът с определението от 20.05.2013 г. за 

одобрение на споразумението от съда, който е получен в ОП Перник на 

27.05.2013 г. 

 

СП - 3/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Джамалова. На 

23.04.2013 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 23.05.2013 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. 

Прилага се протоколът с определението от 03.06.2013 г. за одобрение на 

споразумението от съда, който е получен в ОП Перник на 12.06.2013 г. 

 

СП - 5/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Любомирова. На 

14.06.13 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 25.06.2013 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. 

Прилага се протоколът с определението от 09.07.2013 г. за одобрение на 

споразумението от съда, получен в ОП Перник на 15.07.2013 г. 

 

СП - 1/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Антова. На 

16.12.2013 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 17.02.2014 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. 

Прилага се протоколът с определението от 11.03.2014 г. за одобрение на 

споразумението от съда, получен в ОП Перник на 13.03.2014 г. 

 

СП - 2/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Антова. На 

21.01.2014 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 21.02.2014 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. 

Прилага се протоколът с определението от 12.03.2014 г. за одобрение на 

споразумението от съда, получен в ОП Перник на 14.03.2014 г. 

 

СП - 7/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Джамалова. На 

26.06.2014 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 26.06.2014 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. 

Прилага се протоколът с определението от 09.07.2014 г. за одобрение на 

споразумението от съда, като не се установяват данни за датата на  

получаването му в ОП Перник. 

 

СП - 4/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Джамалова. На 

13.02.2014 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 
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мнение за съд. На 12.03.2014 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. 

Прилага се протоколът с определението от 25.03.14 г. за одобрение на 

споразумението от съда, като не се установяват данни, удостоверяващи 

датата на получаването му в ОП Перник. 

 

СП – 5/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Найденов. На 

28.05.2014 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 23.06.2014 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. По 

преписката не се прилага  протоколът с определението за одобрение на 

споразумението от съда, като не се установява кога същият е получен в ОП 

Перник. От предложение на ОП Перник до ОС Перник  по реда на чл. 306, 

ал.1 т.4 от НПК е видно, че одобреното споразумение  е от 03.07.14 г. 

 

СП – 10/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Цветков. На 

08.12.2014 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 11.12.2014 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. По 

преписката е приложен протоколът с определението за одобрение на 

споразумението от съда от 22.12.2014 г., получен в ОП Перник на 

29.12.2014 г. 

 

СП – 3/2014 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Михайлов. На 

14.02.2014 г. преписката е постъпила в ОП – Перник по компетентност с 

мнение за съд. На 26.02.14 г. споразумението е внесено в ОС – Перник. По 

преписката е приложен протоколът с определението за одобрение на 

споразумението от съда от 06.03.2014 г., като няма данни кога е получен в 

ОП Перник. 

 

Произнасянията на прокурорите от ОП Перник по приключилите 

досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл.381 от 

НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

Не по всички преписки се прилага копие от определението, с което е 

одобрено постигнатото споразумение. В някои от случаите липсват данни 

кога протоколът е получен в ОП Перник. 

 

Предложенията по реда на чл. 375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл.78а от НК през 2013 г. са общо –2, като всички са уважени от 

съда. През 2014 г. предложението е 1 и е уважено от съда. 
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Бяха проверени всички производства, приключени по този ред за 

проверявания период: 

 

Пр. пр. № 1373/2010 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Николай 

Цветков. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Перник на 11.07.2013 

г. На 08.11.2013 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда от 16.12.2013 г. 

- наложено е наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Върху акта на съда са 

положени печати, от които е видна датата на влизане в сила на същия, както 

размера на наказанието. 

 

Пр. пр. № 328/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Николай 

Цветков. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Перник на 19.12.2013 

г. Същият ден е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда от 17.03.2014 г. 

- наложено е наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Върху акта на съда са 

положени печати, от които е видна датата на влизане в сила на същия, както 

размера на наказанието. 

 

Пр. пр. № 1520/2013 г. по описа на ОП – Перник. Прокурор Бисер 

Михайлов. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Перник на 

09.10.2014 г. Същият ден е внесено в съда с предложение за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда от 17.11.2014 г. 

- наложено е наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Върху акта на съда са 

положени печати, от които е видна датата на влизане в сила на същия, както 

размера на наказанието. 

 

През 2013 г. прокурорите от ОП – Перник са взели участие в 251 

съдебни заседания. През 2014 г. – в 175 съдебни заседания. 

 

Прокурорските постановления по приключилите досъдебни 

производства, внесени в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, 

съдържат всички изискуеми от закона реквизити, обосновани са, точно и 

ясно се излага фактическата обстановка и изведените въз основа на нея 

правни изводи.  
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Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство.  

 

5. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2013 г. са приведени в изпълнение 21 присъди, като не се отчитат 

неприведени в срок присъди. Не се отчитат отлагания на изпълнението на 

наказанието. 

През 2014 г. са приведени в изпълнение 27 присъди, като също не се 

отчитат неприведени в срок присъди и отлагане изпълнението на 

наказанието. 

 

В ОП Перник е създадена организация по изпълнение на наказанията, в 

съответствие с която за съответната календарна година са обособени 

следните класьори с изпълнителни преписки: 

1. Изтърпени присъди с наложено наказание „лишаване от свобода”; 

2. Присъди с наложено наказание „лишаване от свобода”, които се 

изтърпяват в момента; 

3. Изтърпени присъди с наложено наказание „пробация”; 

4. Присъди с наложено наказание „пробация”, които се изпълняват в 

момента; 

5. Изтърпени присъди  с наложено наказание „ЛПУМПС”; 

6. Присъди, изпратени по компетентност. 

 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

 П № 9/2013 г. по описа на ОП – Перник. С присъда №13/12 г. по 

НОХД № 358/11 г. по описа на ОС – Перник на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от 15 години при първоначален 

строг режим на изтърпяване. След обжалване на присъдата, с решение № 

443/22.03.12 г. по ВНОХД № 942/12 г. по описа на АС София присъдата е 

потвърдена. С решение № 331/11.07.13 г. на ВКС въззивното решение е 

оставено в сила. Присъдата е за изпълнение получена е за изпълнение в ОП 

Перник на 23.07.2013 г. Изпратена е за изпълнение до началника на ОЗ 

„Охрана” – гр. Перник. На 31.07.2013 г. ОП Перник е уведомена от ОЗ 

„Охрана” Перник, че присъдата е приведена в изпълнение, т.е. че осъденият е 

приведен в затвора в гр. Бобов дол. На 01.08.2013 г. ОС Перник  е уведомен 

от ОП Перник.  
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 П № 13/2013 г. по описа на ОП – Перник. С присъда № 25/02.09.2013 

г. по НОХД № 166/13 г. по описа на ОС – Перник на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от две години при първоначален 

общ режим на изтърпяване. След обжалване на присъдата, с определение № 

208/13 г. по ВНОХД № 974/13 г. по описа на Апелативен съд  София  е 

потвърдена присъдата. Получена е за изпълнение в ОП Перник на 22.11.2013 

г. Изпратена е до началника на ОЗ „Охрана” – гр. Перник за изпълнение на 

28.11.2013 г. На 06.12.2013 г. ОП Перник е уведомена от ОЗ „Охрана” 

Перник, че присъдата е приведена в изпълнение, т.е. че осъденият е приведен 

в затвора в гр. Бобов дол. На 21.12.2013 г. е уведомен ОС Перник от ОП 

Перник.  

 

 П № 10/2013 г. по описа на ОП – Перник. С присъда №35/12 г. по 

НОХД № 171/12 г. по описа на ОС – Перник на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от 17 години при първоначален 

строг режим на изтърпяване. След обжалване на присъдата, с решение № 

73/22.03.13 г. по ВНОХД № 71/13 г. по описа на Апелативен съд София 

присъдата е изменена, като е намален размерът на наложеното наказание на 

от 17 на 12 години. С решение № 368/24.09.13 г. на ВКС въззивното решение 

е оставено в сила. На 03.10.2013 г.  е получено за изпълнение в ОП Перник. 

Изпратено е до началника на ОЗ „Охрана” – гр. Перник за изпълнение на 

04.10.13 г. На 14.10.2013 г. ОП Перник е уведомена от ОЗ „Охрана” Перник, 

че присъдата е приведена в изпълнение, т.е. че осъденият е приведен в 

затвора в гр. Бобов дол. На 05.11.2013 г. ОП Перник е уведомила ОС Перник 

за същото. 

 

П № 14/2014 г. по описа на ОП – Перник. С присъда №12/14 г. по 

НОХД № 43/14 г. по описа на ОС – Перник на осъдения е наложено 

наказание  „лишаване от свобода” за срок от две години и осем месеца при 

първоначален общ режим на изтърпяване. Присъдата е получена за 

изпълнение в ОП Перник на 16.04.2014 г. Изпратена е до началника на 

затвора  - гр. Бобов дол за изпълнение на 17.04.14 г. г. На 07.05.2014 г. ОП 

Перник е уведомена от затвора в Бобов дол, че присъдата е приведена в 

изпълнение. На 12.05.2014 г. е уведомен ОС Перник от ОП Перник.  

 

П № 6/2014 г. по описа на ОП – Перник. С присъда №1/14 г. по 

НОХД № 271/13 г. по описа на ОС – Перник на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от пет години и четири месеца при 

първоначален общ режим на изтърпяване. Получена е за изпълнение в ОП 
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Перник на 05.02.2014 г. Изпратена е за изпълнение до ОЗ „Охрана” на 

07.02.2014 г. На 12.02.14 г. ОП Перник е уведомена, че присъдата е 

приведена в изпълнение в затвора в гр. Бобов дол. На 12.02.2014 г. от ОП 

Перник е уведомила ОС Перник.  

 

 П № 11/2013 г. по описа на ОП – Перник. Със споразумение от 

02.10.2013 г. по НОХД № 209/13 г. по описа на ОС – Перник на осъдения е 

наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца и 13 дни. 

Получено  е копие в ОП Перник на 07.10.2013 г. Мярката на задържане 

/домашен арест/ е припокрила размера на наложеното наказание.  

 

 П № 3/2013 г. по описа на ОП – Перник. Със споразумение от 

14.01.2013 г. по НОХД № 3/13 г. по описа на ОС – Перник на осъдения е 

наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца. 

Получено е за изпълнение в ОП Перник на 17.01.2013 г. С протоколно 

определение от 25.01.2013 г. на ОС Перник е определен първоначен строг 

режим на изтърпяване. Последното е изпратено на 05.02.2013 г. в ОП 

Перник. На 06.02.2013 г. същото е изпратено за изпълнение на ОЗ „Охрана” 

Перник. На 08.02.2013 г. ОП Перник е уведомена от звеното, че присъдата е 

приведена в изпълнение. На 20.02.2013 г. затворът в гр. Бобов дол е 

уведомил ОП Перник за началото на изтърпяване на наказанието. На 

01.03.2013 г. е уведомен ОС Перник. 

 

 П № 8/2013 г. по описа на ОП – Перник. С присъда № 34/11.10.12 г. 

по НОХД № 314/12 г. е наложено наказание  „пробация” за срок от една 

година и шест месеца. След обжалвания, присъдата е получена в ОП Перник 

на 15.07.13 г. за изпълнение. На 17.07.2013 г. същата е изпратена на 

началника на Пробационната служба – гр. Перник  - за изпълнение. На 

30.07.13 г. ОП Перник е уведомена за привеждане на наказанието. На 

12.08.13 г. е уведомен ОС Перник. На 27.01.2015 г. ОП Перник е уведомена, 

че наказанието е изтърпяно. ОС Перник е уведомен за изтърпяване на 

наказанието от 30.01.15 г. 

Проверени са и следните присъдни преписки: № П 4/13 г. и П № 17/13 

г., П № 10/14 г.; П № 19/14г.; П № 2/14 г.; П № 2/13 г.; П № 6/13 г. ; П № 

15/13 г.; П № 15/14 г.; П № 22/14 г.; П № 23/14 г.; П № 3/14 г. ; П № 13/14 г. – 

по описа на ОП Перник. 

 

Проверена е и следната присъдна преписка за изпълнение на присъда 

по делегация:  
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 П № 280/2013 г. по описа на СГП. Получена е за изпълнение на 

06.12.2013 г. в ОП Перник. С присъда № 381/13 г. по НОХД № 1061/10 г. по 

описа на СГС е наложено наказание доживотен затвор. Изпратена е на 

06.12.2013 г. на ОЗ „Охрана” Перник за изпълнение. С постановление от 

10.12.2013 г. на ОП Перник присъдата е изпратена на ОП Пловдив по 

компетентност. 

 

Видно е, че предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в ОП – 

Перник при изпълнение на наказанията.  

Преписките са подредени хронологично и прегледно, с възможност за 

извършване на бърза справка по тях. Прилагат се копия от всички 

необходими актове и писма.  

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2013 г. прокурорите от ОП – Перник са взели участие  по 21 

граждански дела. Предявен е 1 граждански иск. Не се отчитат обжалвани от 

прокурор съдебни решения по граждански дела. 

През 2014 г. прокурорите от ОП – Перник са взели участие по  24 

граждански дела. Предявени са 2 бр. граждански искове. Не се отчитат 

обжалвани от прокурор съдебни решения по граждански дела. 

 

4. Административно-съдебен надзор. 

 

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2013 г.  - 

345. Брой на административните дела с участие на прокурор през 2014 г.  –

общо – 282. 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците в ОП - Перник се водят редовно 

и прегледно. Отговарят на изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така 

и на новия ПАПРБ, а също и на съответните указания на Върховна 

касационна  прокуратура. Отбелязванията са пълни и точни.  
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Водените в ОП – Перник книги се приключват по надлежния ред: с 

отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

Не се установяват данни за ежемесечна проверка по книгата за 

изпълнение на наказанията, каквато е практиката в преобладаващата част 

от  прокуратурите в страната.  

Проверяващият екип констатира, че препоръка № 1 /да се въведе 

вътрешна разносна книга съобразно чл.5, ал.6, т.2 от Инструкцията за 

деловодната дейност и документооборота в ПРБ/  по Акт за проверка на 

ОП Перник съгласно заповед № 34/09.03.2010 г. е изпълнена в ОП Перник. 

Установява се стриктно съблюдаване на указанията за работа с 

веществените доказателства - МПС, дадени с писмо № 6299/16.04.2014 г. 

на Главния прокурор на РБ. 

Административният ръководител на ОП Перник е създал 

необходимата организация за изпълнение разпоредбата на чл.110, ал.5 от 

НПК, касаеща съхранението на парите и другите ценности, иззети като 

веществени доказателства по досъдебни производства.  

 

Анализът на издадените в ОП Перник заповеди относно прилагане на 

принципа за случаен подбор на преписките и делата  показва, че  е спазена т. 

7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на Република България, а 

именно административният ръководител да се включи в разпределението на 

преписките, пряко свързани с прокурорската дейност по същество, с 

процент  натовареност, който следва да бъде не по-малко от 50% от 

натовареността на останалите прокурори в съответните групи.  

 

Назначаването на проверки по преписки през 2013 и началото на 2014 

г. в ОП Перник се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 

на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

По част от преписките не се указва, че подлежат на обжалване, а 

само,че се изпращат за сведение. По някои се прилагат обратни разписки за 

връчване на постановлението, а по други – не. При обжалване на 

постановленията – преписките се окомплектоват своевременно и се 

изпращат на въззивната инстанция. По всички преписки се прилага опис на 

материалите, които се съдържат в съответната преписка.   

Всички преписки са подредени хронологично, може да се направи 

справка по образуването и движението на същите. Не се прилага протокол 
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от разпределението, от който да са видни изключените прокурори, а само 

извлечение – с името на избрания прокурор.  

В ОП Перник не са съставяни индивидуални протоколи за избор по 

конкретната преписка. По преписките са прилагат само протоколи от деня 

за всички преписки или части от тях. 

Установи се, че срокът по реда на чл. 202, ал. 2 от НПК не винаги се 

спазва от наблюдаващите прокурори от ОП – Перник. 

Движението на инстанционните преписки се отразява коректно.  

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от 

ревизирания акт на съответната районна прокуратура. 

Преписките са прецизно комплектувани, придружени с опис, 

прошнуровани и прономеровани. 

 

При проверката на конкретни досъдебни производства се установи, 

че исканията за удължаване на срока на разследване до административния 

ръководител на съответната прокуратура и до ръководителя на 

горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно изискванията на НПК, 

в указания срок.  

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от ОП - Перник 

в своите искания за удължаване на срока са спазвали действалото през 

проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния прокурор 

№ ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

В ОП Перник се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 от НПК. 

Констатира се, че преписките, спрени срещу известен извършител, се 

съхраняват в прокуратурата. 

Наблюдава се добро взаимодействие между ОП Перник и 

разследващите органи по делата на производство, като след определяне на 

разследващ полицай се изпраща уведомление в ОП Перник, както и 

екземпляр от заповед, с която се определя екип от разследващи полицаи за 

сложни досъдебни производства.  

Същото обаче не може да се каже относно някои от спрените дела, 

тъй като инициативата на прокурора е слаба: не се изискват справки от 

полицията за проведените ОИМ, както и изготвен план с цел разкриване на 

извършителя. По този начин се създават предпоставки за неоправдано 

забавяне на производството, удължаване срока за разследване, с което се 

нарушава чл. 22 от НПК. 
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В края на постановленията прокурорите отразяват, че след 

извършване на указаните ПСД в обстоятелствената част на акта и при 

събиране на достатъчно доказателства за виновността на определено 

лице, делото следва да се докладва на наблюдаващия прокурор по чл. 219, 

ал.1 НПК, като се удостоверява с подпис на наблюдаващия прокурор, че е 

запознат. 

 

От конкретно проверените преписки е видно, че копия от 

постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изпращат на страните. В постановленията се отразява, че същите могат 

да се обжалват в 7-дневен срок пред съответния съд.Прилагат се обратни 

разписки. 

 

След проверката  на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Перник може да се обобщи, че в 

наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски 

актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по 

реда на чл. 219 от НПК, след което се изготвят постановления за 

привличане на лицето като обвиняем за конкретното престъпление. 

Исканията за удължаване на сроковете по досъдебните производства са 

обстойно мотивирани. 

 

Прокурорите от ОП Перник изготвят обвинителните актове в 

предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок. Обвинителните 

актове отговарят на изискванията на чл. 246 от НПК. Движението на 

делата бе проследено и в книгата за внесени обвинителни актове, всички 

данни се отразяват пълно и точно. 

Произнасянията на прокурорите от ОП Перник по приключилите 

досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл. 381 от 

НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

Не по всички преписки се прилага копие от определението, с което е 

одобрено постигнатото споразумение. В някои от случаите липсват данни 

относно датата на  получаване на  протокола в ОП Перник. 

Прокурорските постановления по приключилите досъдебни 

производства, внесени в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, 

съдържат всички изискуеми от закона реквизити, обосновани са, точно и 

ясно се излага фактическата обстановка и изведените въз основа на нея 

правни изводи.  
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Предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в ОП – Перник при 

изпълнение на наказанията. Присъдите са привеждат в изпълнение 

незабавно. 

Присъдните преписките са подредени хронологично и прегледно, с 

възможност за извършване на бърза справка по тях. Прилагат се копия от 

всички необходими актове и писма.  

 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

  

   

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

1. Административният ръководител да създаде организация за 

редовни проверки на книгите, регистрите и дневниците на хартиен 

носител в ОП Перник.  

 

2. Разпределението на преписките и делата в ОП Перник да 

продължи пи стриктно спазване на Правилата за приложението на 

разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа 

на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със заповед на Главния прокурор 

на РБ № РД-02-41/14.10.2015 г. 

 

3. В  постановленията за спиране на наказателното производство 

да се изисква изготвяне на  календарно-оперативен план и регулярна  

информация от органите на МВР за резултатите от проведените 

оперативно – издирвателни мероприятия. 

Наблюдаващите прокурори от ОП – Перник да спазват стриктно 

разпоредбата на  чл. 245 от НПК във връзка с действията по спрените 

наказателни производства. 

Административният ръководител на ОП - Перник да осъществява 

постоянен контрол върху работата на прокурорите с цел недопускане 

неоправдано продължаване на наказателното производството и 

нарушаване на изискването за разумен срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС.  
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ЧАСТ ВТОРА 

 

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

ПЕРНИК 

 

1. Проверка по организацията на административната дейност на 

Окръжен следствен отдел към ОП Перник,  на основание чл. 54, ал.1, т.1 

и т.2 ЗСВ 

 

 През 2013 г. в Окръжен следствен отдел към ОП – Перник  са 

работили 4 следователи  и 11 съдебни служители /описани подробно в т. 1 

в първи раздел от настоящия акт/. 

Незаети щатни бройки за следователи са: 2. 

 През 2014 г. В ОСлО към ОП Перник са работили 4 следователи. 

През м. ноември 2014 г. е изтекъл отпускът за отглеждане на дете  на един 

следовател. Един следовател, от е бил командирован от СО при СГП в ОСО 

при ОП Перник, считано от 16.06.14 г., но реално до края на 2014 г. е платен 

годишен отпуск и отпуск по болест. 

Незаети щатни бройки за следователи  - 1. 

 

 В ОСлО при ОП Перник се използват: Централизирана 

информационна система на следствените служби (ЦИССС), програмен 

продукт  „Law Choice“ и правно-информационна програма Апис. 

 

 Преписките и делата в ОСлО при ОП Перник се разпределят с  

предоставената от ВСС  програма „Law Choice“. Съгласно заповед № 

386/2011 г. в ОП Перник за Окръжен следствен отдел са определени 

следните групи за разпределение на постъпилите дела: „Разследване на дела 

за престъпления по глава Vl-та и Vll-ма от МК", „Разследване на 

непредпазливи престъпления", „Разследване на умишлени престъпления", 

„Изпълнение на съдебни поръчки и делегации". Разпределението чрез 

предоставения от Висшия съдебен съвет програмен продукт за случайно 

разпределение на делата между следователите от ОСлО Перник е възложено 

на завеждащия следствения отдел. Същият участва в разпределението 

на преписки от всички групи – с по 80% натовареност. 

 

В гореспоменатите групи поименно са посочени участващите в тях  

следователи, като за всеки един от тях е определен процент на натовареност 

за съответната група.  
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 В Окръжен следствен отдел при ОП – Перник се водят следните 

книги, регистри и дневници: 
 

 Вътрешен входящ дневник;  

 Вътрешен изходящ дневник;  

 Докладна книга; 

 Азбучник към регистъра; 

 Дневник за призовките; 

 Дневник за експертизите; 

 Регистър за новообразуваните ДП; 

 Регистър за върнати ДП; 

 Дневник за постъпили заявления за издаване на служебни 

бележки; 

 Дневници по ЦИССС – 6 бр. за съдебен регион Перник; 

 Папка за изпратени дела до съдебен регион Перник – ОП, РП 

Перник, РП  Радомир, РП Брезник, РП  Трън, Окръжен съд Перник, и 

Районен съд Перник; 

 Регистър за бюлетините за регистрираните произшествия от ОД 

на МВР - Перник; 

 

Проверени са следните книги в ОСлО при ОП Перник: 

 

 Входящ регистър:  

Том 1: 

Започнат е от началото на 2011 г., като е воден до № 686 на2013 г. 

Книгата е прошнурована и прономерована, съдържа 198 листа, положен е 

подпис на длъжностно лице, без да се сочи конкретно име, и печат на ОСлО 

при ОП Перник. Завеждат се всички постъпващи писма от прокуратури, 

молби, жалби, искания от районен и окръжен съд, продължения на срокове 

по досъдебни производства и други. По отбелязванията няма поправки, 

пълни и четлива са, няма допълнителни листчета. 

Том 2: 

Води се от № 687/2013 г.  до № 1169/2013 г., приключен е с подпис и 

печат на завеждащия ОСлО при ОП Перник. Не са осъществявани междинни 

проверки. В том 2 продължава описването и за 2014 г. -  от 02.01.2014 г. до 

№ 972  от 19.12.2014 г. Календарната година е приключена с подпис на 

завеждащия ОСлО и е положен печат на ОСлО при ОП Перник. 

 

 Изходящ регистър:   
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Том 1: 

Извеждат се всички отчети, справки, отговори на писма, служебни 

бележки за дела на производство. Води се от №856/2012 г. до № 1031/2012 г. 

– приключен е с подпис на длъжностно лице и печат на ОП Перник след 

последния номер. Продължава с № 1/2013г. до № 1188/13 г. Календарната 

2013 г. е приключена аналогично. Следват записите за 2014 г. – от № 1 до № 

409/22.04.2014 г.  Книгата е прошнурована и прономерована. 

Том 2: 

Започнат на 22.04.2014 г. с № 410/2014 г. и е приключен с № 

1127/30.12.14 г. Дневникът продължава да се води и през 2015 г. 

 

 Регистър за входящи молби:  

Представени за проверка са 3 тома. Прономеровани и прошнуровани - 

с положен подпис на длъжностно лице без посочено име. В регистъра се 

завеждат молби от граждани за издаване на служебни бележки относно 

молби за регистрация на оръжие. 

 

Първият том  включва записи по номера: от № 439/06.03.2013 г. до № 

2115/05.12.13 г., вторият том - от № 2116/13 г. и е воден до № 

1250/10.09.2014 г. Третият том е започнат на 10.09.2014 г. от № 1251 и е 

воден до № 1841/30.12.2014 г. Продължава и през 2015 г.  – приключил е с № 

606/02.04.2015 г.  

 

 Дневник призовки: 

Води се от 21.11.2012 г. и към момента. Календарните години са 

приключвани с подпис на длъжностното лице и печат на ОСлО при ОП 

Перник.  

 

 Книга за веществените доказателства: 

Използва се дневник по образец. Води се от 23.06.14 г. Описани са 6 

броя веществени доказателства – 3 бр. 2014 г. и 3 бр. – 2015 г. 

Приключването за 2014 г. е с подпис на длъжностното лице и печат на ОСлО 

при ОП Перник. Книгата е прономерована и прошнурована. 

За предходния период  не се представя книга за веществени 

доказателства, а папка, в която се съдържат протоколи от иззети 

веществени доказателства – от 2004 г. – до 02.06.2014 г. Констатира се, че  за 

цитирания период в ОСлО  при ОП Перник не е водена книга за 

веществените доказателства. 

Допълнително се водят и следните класьори:  
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1. По движението на веществените доказателства – съдържа приемно-

предавателни протоколи, писма и разписки.  

2. Приемно-предавателни протоколи за получени веществени 

доказателства, ведно с описи по досъдебни производства. 

3. Протоколи за унищожаване на веществени доказателства, ведно с 

протоколи, подписани от назначените от административния 

ръководител нарочни комисии. 

4. Класьор с протоколи от ежегодни проверки – инвентаризации. 

Веществените доказателства в ОСлО при ОП Перник се съхраняват в 

склад, оборудван със  СОТ. 

 

 Регистър за експертизи – води се от 2006 г. Календарните 

години се приключват с последен входящ номер, подпис на длъжностно лице 

и печат. Четливо, ясно и подробно попълнено. 

 

 Регистър на върнатите досъдебни производства: 

Води се от 01.01.2009 г.  и до момента. Календарните години са 

приключени с печат и подпис на длъжностното лице. В регистъра се описва 

датата на връщане, водещия разследването, причините за връщане. 

 

Представени за проверка са и два броя папки с протоколи от 

разпределението за избор на разследващ следовател – за 2013 и 2014 г. 

Протоколите се изработват за конкретния ден, а не за конкретно дело, 

съдържат избора на съответния следовател, дата, час, номер на делото, 

подписани са от завеждащия отдел. Посочват се изключените от 

разпределението следователи, както и причините за изключването им. 

 

 Докладни книги: за 2013 и 2014 г.: 

Книгите съдържат седмична справка за висящите производства на 

съответния следовател, която включва следната информация: дата на 

образуване, срок за приключване на разследването, данни за продължаване 

или възобновяване на срока и на какъв етап е разследването. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре, съдържат в 

цялост нужната информация, което от една страна улеснява съдебните 

служители при подаване на информация до други органи на съдебната 

власт, а от друга страна спомага и за по-добра организация на 

следователската дейност. 

Водените хартиени регистри в ОСлО при ОП Перник са  

прономеровани, прошнуровани и подпечатани с печата на ОСлО.  
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 Календарните години се приключват по надлежния ред, не се 

установяват данни регистрите и дневниците да се проверяват от 

административния ръководител. 

 

 Съхраняване на веществените доказателства 

 Дейността по съхраняване на веществени доказателства в ОСлО при 

ОП Перник през 2013 и 2014 год. се осъществява съобразно ПОДАПРБ /отм./ 

и ПАПРБ.  

 Регламентирането на дейността в ОСлО в ОП – Перник по съхранение, 

предаване и унищожаване на веществените доказателства е разгледана по-

горе – в първата част на настоящия Акт, т. I.3. 

 

2. Проверка на организацията по образуването и движението 

на следствените дела в ОСлО в ОП – Перник. 

 

През 2013 г. е извършено разследване по 68 досъдебни производства, 

от които: образувани през периода – 36 бр., възобновени – 8 бр., върнати – 

5 бр.; 19 останали на производство от предходни години. 

Пет от делата са водени срещу известен извършител, а 63 – срещу 

неизвестен.  

Разследването е осъществено в двумесечния срок по 12 дела, в 

продължен от административния ръководител на наблюдаващия прокурор 

срок – 26 и в продължен срок от административния ръководител на по- 

горестоящата прокуратура - 30. Разследвани дела извън срок – няма. 

През 2013 г. е приключило разследването по 54 досъдебни 

производства, от които по 14 то е приключило в двумесечния срок, а по 40 

срокът за разследване е бил продължаван.  

През  2013 г. има 5 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 

242, ал.2 от НПК, като указанията, дадени от наблюдаващия прокурор са 

изпълнени в срок; 14 от делата са приключили с мнение за съд, 22 с мнение 

за прекратяване и 18 с мнение за спиране на наказателното производство.  

 

През 2014 г. е извършено разследване по 53 досъдебни производства, 

от които образувани през периода – 27 бр. /и 1 бр. върнато/, образувани през 

предходен период – 13 бр. /и 1 върнато/, възобновени – 9 бр. 

Четири от делата са водени срещу известен извършител, а срещу 

неизвестен – 49. По 15 бр. дела разследването е извършено в двумесечния 

срок, в продължен от административния ръководител на наблюдаващия 

прокурор срок – 21, а в продължен срок от административния ръководител 
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на по - горе стоящата прокуратура – 17. Разследвани дела извън срок – 

няма. 

През 2014 г. е приключило разследването по 44 досъдебни 

производства, от които по 17 то е приключило в двумесечния срок, а по 27  

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2014 г. не се отчитат върнати дела от прокуратурата на основание 

чл. 242, ал.2 от НПК; 12 от делата са приключили с мнение за съд, 19 с 

мнение за прекратяване и 13 - с мнение за спиране на наказателното 

производство.  

Към края на 2014 г. са останали неприключени 9 бр. досъдебни 

производства – 7 бр. – новообразувани и 2 бр. – образувани през минал 

период. 

 

Според представените данни средната натовареност на 

следователите от ОслО при ОП – Перник е: през 2013 г. е  11 ДП, а през 

2014 г. – 9 ДП. 

 

Съобразно официално предоставените справки на ИВСС през 2013 г. в 

ОслО при ОП - Перник спрените наказателни производства са били общо 

18, срещу известен извършител - 4 и 14 срещу неизвестен извършител.  

През 2014 г. в ОслО при ОП – Перник спрените наказателни 

производства са били 13, от които срещу известен извършител – 2, а срещу 

неизвестен извършител – 11. 

Съобразно справката, представена от ОслО в ОП – Перник 

разследваните от следовател спрени досъдебни производства срещу известен 

извършител през проверявания период /2013 и 2014 г./ се съхраняват при 

наблюдаващия прокурор от съответната прокуратура, а спрените срещу 

неизвестен извършител - се намират в съответното подразделение на МВР, 

като препис от постановлението на прокурора се изпраща за сведение на 

разследващия следовател.   

 

Към 09.10.2015 г., съгласно справка от ОслО в ОП – Перник се 

отчитат следните досъдебни производства на производство: 

 

Следовател Димитров: 

1. № 6/2011 г. /върнато/; образувано на 13.05.2015 г.;  срок – 

13.07.2015 г.; чл. 219, 220 НК, срещу неизвестен извършител. 

2. № 28/2015 г.; образувано на 30.08.2015 г.;  срок – 30.10.2015 г.; 

чл. 131, л. 2, т.4 срещу виновно лице. 
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Следовател Миланов: 

1. № 25/2015 г.; образувано на 05.08.2015 г.;  срок – 05.10.2015 г.; 

чл. 168, ал. 1 срещу виновно лице, срокът е продължен до 06.12.2015 г. 

2. № 27/2015 г.; образувано на 10.08.2015 г.;  срок – 10.10.2015 г.; 

чл. 308,ал.1 от НК - срещу неизвестен извършител. 

 

Следовател Йорданова: 

1. № 12/2015 г.; образувано на 11.05.2015 г.;  срок – 11.07.2015 г.; 

чл. 343, ал. 1, б. „б” от НК; срещу виновно лице; срокът е удължен до 

11.09.2015 г. 

2. № 19/2015 г.; образувано на 02.07.2015 г.;  срок – 02.09.2015 г.; 

срокът е удължен до 11.09.2015 г.; приключено – 01.10.2015 г. 

3. № 20/2015 г.; образувано на 10.07.2015 г.;  срок – 10.09.2015 г.; 

чл. 115от НК; срещу неизвестен извършител; срокът е удължен до 11.01.2016 

г. 

4. № 26/2015 г.; образувано на 05.08.2015 г.;  срок – 05.10.2015 г.; 

чл. 149, ал.5, т.1 от НК; срещу неизвестен извършител. 

 

Следовател Пушева: 

1. № 24/2015 г.; образувано на 30.07.2015 г.;  срок – 30.09.15 г.; чл. 

286, ал.1 от НК; срещу виновно лице; срокът е удължен до 30.11.2015 г. 

 

Следовател Кирилова: 

1. № 14/2015 г.; образувано на 20.05.2015 г.;  срок – 20.07.2015 г.; 

чл. 282, 308, 309 от НК; срещу неизвестен извършител; срокът е удължен до 

22.11.2015 г. 

2. № 13/2015 г.; образувано на 24.05.2015 г.;  срок – 24.07.2015 г.; 

чл. 134 от НК; срещу виновно лице; срокът е удължен до 25.11.2015 г. 

3. № 33/2013 г.; образувано на 19.08.2015 г.;  срок – 19.10.2015 г.; 

чл. 116,ал.1, т.6 от НК; срещу известен извършител. 

4. № 26/2014 г.; образувано на 31.10.2014 г.;  срок – 31.12.2014 г.; 

чл. 342, ал. 3, б. „б” от НК; срещу известен извършител; срокът е удължен до 

01.09.2015 г. 

 

Бяха проверени следните дела2: 

 

                                           
2 Предвид спазване ЗЗЛД и разпоредбата на чл. 198 от НПК, не се публикува пълното движение на 

конкретно проверените следствени дела 
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1. Сл.д. № 33/2013г. по описа на ОСлО при ОП Перник, следовател 

Кирилова. Досъдебното производство е образувано на 07.08.2010 г. и е 

водено под № 170/2010г. по описа на ОДМВР - Перник срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 115 от НК. След извършване на 

разследването по делото е  привлечено обвиняемо лице. На 20.02.2012г. в ОС 

Перник е внесен обвинителен акт. Делото е приключило на първа инстанция с 

оправдателна присъда № 26/03.09.2012г. по НОХД № 76/2012 г., която е била 

протестирана в законовия срок. С Решение № 464 от 19.12.2012 г. САС по 

ВНОХД № 1170/2012г. е потвърдил присъдата на ПОС. Решението е 

протестирано пред ВКС с протест от 02.01.2013г. и допълнителен протест от 

07.01.2013г. С Решение № 162/14.06.2013г. ВКС отменя решението на САС 

по ВНОХД № 1170/2012г. и е връща делото за ново разглеждане от друг 

състав на съда. САС с Решение № 328/03.10.2013г. отменя присъда № 

26/03.09.2012г. по НОХД № 76/2012 г. на ПОС като незаконосъобразна и 

връща делото за ново разглеждане на прокурора, за отстраняване на 

допуснати съществени процесуални нарушения.  

С постановление от 16.10.2013г. на окръжния прокурор на ОП Перник 

досъдебното производство е възложено за разследване на следовател от 

СлО към ОП, гр. Перник на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК. … 

В постановление на ВКП от 17.06.2015г. са дадени указания … за 

конкретни действия. 

  

2.Сл.д. № 12/2015г. по описа на ОСлО при ОП Перник, пр.пр.№ 531 /15 г. 

по описа на РП Радомир, следовател Йорданова. Досъдебно производство е  

образувано срещу виновно лице за престъпление по чл. 343, ал.1,б”б”, вр.чл.342, 

ал.1 от НК. По досъдебното производство са извършени: … Предстои  

приключване на производството в рамките на дадения срок за провеждане на 

разследването. 

  

3. Сл.д. № 26/2014г. по описа на ОСлО при ОП Перник, пр.пр.№ 2576 /14 

г. по описа на РП Перник, следовател Кирилова. Досъдебното производство е 

образувано на 31.10.2014 г. с постановление на ОП Перник по тъжба на 

пострадалият, срещу виновно лице, за престъпление по чл. 342, ал. 3, б. “б”, във 

вр. ал. 1 от НК. С постановление от 03.11.2014 г. на окръжния прокурор на ОП  

Перник досъдебното производство е възложено за разследване на следовател от 

СлО към ОП Перник на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК. В хода на 

разследването е  установено, че за същият случай в 01 РУП ОД МВР Перник е 

образувано и водено от разследващ полицай, досъдебно производство № 

782/2014г. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”б”, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, 

като е извършен … С постановление на ОП Перник материалите от ДП № 
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782/2014г. на ОД МВР Перник са присъединени към сл. дело № 26/2014г. по 

описа на ОСлО в ОП Перник. Двете досъдебни производства са обединени в 

едно, като разследването продължава под № 26/2014 г. по описа на ОСлО в ОП 

Перник.   

С доклад от 26.05.2015г. на основание чл. 203, ал. 4 от НПК, следственото 

дело е изпратено на наблюдаващия прокурор от ОП Перник. … 

 

4.Сл. д. № 6/2011 г. по описа на ОСлО при ОП Перник, следовател 

Димитров. Досъдебното производство е  образувано на 10.05.2011 г. срещу 

виновно  длъжностно лице  за престъпление по чл.219, ал.1, вр.с чл.26, ал.1 от 

НК. С мнение за изготвяне на обвинителен акт на 02.03.2012 г. 

производството е  изпратено на ОП Перник. С решение №142/23.04.2015г. АС 

София отменя оправдателната присъда на ОС Перник и връща делото в ОП 

Перник. С постановление от 13.05.3015 г. ОП Перник връща производството 

в ОСлО при ОП Перник с указания за … конкретни действия. 

 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре, съдържат  

нужната информация. Същите са прономеровани, прошнуровани и 

подпечатани с печата на ОСлО.  

 Календарните години се приключват по надлежния ред, не се 

установяват данни регистрите и дневниците да се проверяват от 

завеждащия отдела. 

 

 ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. По делата, които не са с правна и фактическа сложност, да се 

организира разследване в рамките на законоустановения двумесечен 

срок.  
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2. Само по  дела с  правна и фактическа сложност да се изготвят 

мотивирани искания за продължаване на срока, след като вече 

изпълнените процесуално-следствени действия налагат това. 

 

 3. С цел максимално използване капацитета на следователите по 

наказателни производства, които се явяват с правна и фактическа 

сложност,  ефективно да продължи прилагането на чл. 194, ал.1 т. 4 от 

НПК. 

 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Окръжна прокуратура Перник за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 Административният ръководител да запознае прокурорите и 

следователите и съдебните служители от ОП Перник с резултатите от 

извършената планова проверка.  

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 

ОП Перник  да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия 

Акт необходимите действия от негова компетентност за изпълнение на 

дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в същия срок 

уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на 

електронен носител/. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Апелативна прокуратура – София /на електронен носител/. 

  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1.  Заповед ПП-01-73/24.09.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2013 г. и 2014 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2013 г. и 2014 г.   
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4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2013 г. и 2014 г.  

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2013 г. и 2014 

г.  

6. Справка за дейността на ОСлО в ОП – Перник през 2013 г. и 2014 г.  

7. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

 

                                                      /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 


